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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2021جوالی    6  –شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  175.33 - 171.21 0.00 173.27 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  200.36 - 194.46 + 0.31 197.41 یورو 
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شرکت استورا انسو مذاکرات را برای بستن کارخانه کوارنسودن در سوئد به پایان رساند. درنتیجه،   –  بازار کاغذ

شود و مرکز خدمات مشتریان در آخر سال بسته  تولید خمیرکاغذ و کاغذ در فصل سوم سال دائماً متوقف می 

شود. مرحله بعدی بحث بر سر  خواهد شد. نیروگاه در حال کار خواهد بود و متمرکز بر تولید حرارتی منطقه می 

گیرند. کارخانه کوارنسودن دارای  قرار می   تأثیر نفر تحت    440تعطیلی بر کارکنان است. قبالً تخمین زده شد    تأثیر

کاغذ    400000ظرفیت   در سال  روزنامه    200000و    SCتن  کاغذ  و  روکش  بدون  مکانیکی  کاغذ  در سال  تن 

تصمیم گرفت روزنامه هفتگی و تبلیغاتی برلینر آبنبالت را با شمارگان  پیشرفته است. در آلمان، برلینر ورالگ  

تجارتی درنتیجه    1.45 اعالم کرد که مدل  این شرکت  بی(.  بی  آر  )گزارش  تعطیل کند  اوت  ماه  را در  میلیون 

 شده و دیدگاهی متغیر در مسئولیت اکولوژی وجود دارد. کهنه   ریفناوپیشرفت 

میلیارد دالری اختصاص داد. که   1.9ری برای کمک به مطبوعات در قالب یک بسته  دولت فدرال کانادا پول بیشت

ای کانادا  گذاری دوره صرف هنر، فرهنگ، میراث، و بخش ورزش پس از خاتمه ویروس کورونا خواهد شد. سرمایه 

در سال    های هفتگیمیلیون دالر برای حمایت مجالت آزاد، دیجیتال و شمارگان کوچک و روزنامه   21.5حدود  

ها ای واجد شرایط برای کمک به انتشاراتی صورت دوره میلیون دالر دیگر به   10دریافت خواهد کرد.    2021-2022

سال   می   2022-2021در  روزنامه اختصاص  این،  بر  عالوه  سال  یابد.  در  محلی  منظور  به   2022- 2021های 

 کنند.فت می میلیون دالر دریا 10های بیشتر در کشورهای تحت سرویس روزنامه 

از اروپا و آمریکا با    شدهگزارش باال است و حجم    OCCصادرات آسیایی    هایقیمت   –  کاغذ بازیافتی در اروپا

پایین است و تقاضا خوب است علیرغم تعطیالت تعمیرات در تولید مقوای    آوریجمعرکود مواجه است. در اروپا،  

برای    هایقیمت   بندی، بسته ترکیبی  بود.    OCCدریافتی  ماه  پایان  در  ثابت  قیمت  و  پایین  و  باال  تغییراتی  با 

ولی حاشیه  ( پایدار و باالبود. تحرکات ارزی )جمعه تا جمعه( تأثیر نزONP/OMG)  جوهر بی برای مواد    هاپیشنهاد

 OCCتوجه است که شاخص  یورو در مقایسه با ارزهای غیراروپایی همراه بود. جالب   % 0.2داشت که با قوی شدن  

1.04 dd  ( از شروع سال    173.27تغییری نداشت و مقدار هفته قبل را تکرار کرد .)شاخص ما    2021یورو در تن

یورو برای    OCC  ،3.77نهایی به شرح زیر بود: در مورد  باال رفت. در این هفته، تفاوت در محصوالت    %70تقریباً  

  383.76و به    3یورو برای تست الینر    4.72یورو در تن رسید،    402.93افزایش داشت و به مقدار    2تست الینر  

یورو در تن رسید. در مورد مواد بدون جوهر شاخص    371.34یورو و به    3.73یورو در تن، و برای آر بی فلوتینگ  
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ONP/OMG 1.11 dd  ،31    یورو در تن رسید. تفاوت    197.41نسبت به هفته قبل به    % 0.16سنت باال رفت و با

 یورو در تن رسید.    186.18سنت باال رفت و به   87در شاخص کاغذ روزنامه 
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