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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021 سپتامبر28–شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60   /گرم بر مترمربع

 رول 
 603.71 - 586.73 - 1.13 595.22 یورو 

CTD WF 100    گرم بر

 مترمربع/رول 
 674.36 - 658.32 - 1.30 666.34 یورو 

A4 B-copy  80    گرم بر

 مترمربع 
 874.01 - 835.85 + 5.14 854.93 یورو 

گرم بر   45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ رول 
 429.98 - 414.88 - 0.09 422.43 یورو 
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-LWC  کرد.  در    تیآمسهههتردام  ما  یاز شههههردار یچاپ  غاتیهلند در پرونده مربوط به انتخاب تبل یدادگاه عال

آنها   ینامه با برچسه  بله/بله رو یبدون آدرس فقط در جعبه ها  غاتیگرفت تبل  می، آمسهتردام تمهم  2018سهال  

تواند در همه صهندو    یم  غاتیبلسهخت تر بود ، که بر اسهاس آن ت  یاز طرح امتناع قبل  سهتمیسه نی.  اردیقرار گ

ادعا   یآن وجود داشهته باشهد.  دو اننمن صهنف  یرو  ریخ/ریخ ایبرچسه  نه/بله    نکهیمگر ا  ردی روف قرار گ  یها

آنها هفته گذشهته توسهط دادگاه لغو شهد.  به گفته وال   شهنهادیاسهت ، اما پ  یرقانونیغ  د یجد  سهتمیکرده اند که سه

، با   تیمرد د یخر  یبرا  شههرفتهیدر  ال مذاکره پ  IAC  ی، شههرکت رسههانه ا  همتحد   االتیژورنال ، در ا  تیاسههتر

  اردیهلیم  2.5از    شیبهه ارز  ب ی، در قرارداد  People and Better Homes & Gardensمهاننهد    ینیعنهاو

در    IACشهود    یمناقمهه اراهه کرده اسهت ، اما گفته م  زین  یننف یشهود که شهرکت خمهوصه  یدالر اسهت.  گفته م

را  گریکد ی  باًید که تقربو نییباالتر و پا  متیدر هفته گذشته شامل هر دو ق  متیاست.  در اروپا ، گزارشات ق  شیپ
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  تی درصهد تقو  0.1(  میانگین هفتگی)  اروپایی  ریغ یداشهت ، که نسهبت به ارزها  ینزول  ریتأث  ورویکردند.   کسهانی

 .د یدر تن رس  وروی 595.22درصد کاهش به  0.19 ای وروی 1.13با  PIX LWCشد.  شاخص 

با روکش در    یکیو کاغذ مکان  کاغذ گالسههه  ی، تقاضهها برا  التیشههدن به فمههل تع   کیبا نزد  –  کاغذ گالسهه

اسههت که در دسههترس بودن محدود اسههت.  بر   ی یدر شههرا  نی ال ، ا نی.  با اابد ی  یم  شیافزا یشههمال  یکایآمر

دالر در    60-50 برماه سهتتام  گالسهه درکاغذ   متی، ق  نهی، در نت  PPI Pulp & Paper Weekاسهاس گزار   

 لیاطلس تشهک نگیهلد   د یخر شهنهادیپ  یبررسه  یرا برا  یا  ژهیو  تهیورسهو کم  رهیمد  ئتیاسهت.  ه  افتهی  شیافزا

اسهت و   "یناکاف"هر سههم اراهه شهده توسهط اطلس   یدالر به ازا  20گرفته اسهت که    میتمهم  تهیداده اسهت.  کم

  "ی دار  یبه طور معن"خود را   شههنهادیکه اطلس پ  ردیگ  ینظر م  دررا   یمعامله ا تمال  یگفت که تنها در صههورت

 ط یرا تحت شهرا  یشهتریمنعقد کرده اند و اطالعات ب  یدهد.  اطلس و ورسهو از آن زمان توافقنامه محرمانگ   شیافزا

 ردر براب  ورویاسهههت.    افتههیه، کهاهش   شیاز افزا شیمها ب مهتیگزار  ق  نیآن مبهادلهه خواهنهد کرد.  در اروپها ، آخر

  1.30بدون چوب    Pix Coatedداد.  شهاخص   شیرا افزا  یشهد و فشهار نزول  تیدرصهد تقو  0.1اروپایی   ریغ  یارزها

 .د یدر تن رس  وروی 666.34و به  افتیدرصد کاهش  0.19 ای وروی

آزاد بدون روکش از ماه آگوسهت تا  یکاغذها  یمتهای، ق PPI Pulp & Paper Weekبه نقل از    -کاغذ تحریر

 شیها را افزا  متیکاغذ کوچکتر ق  دکنندهیثابت بود.  گزار  شهده اسهت که چند تول  یشهمال  یکایسهتتامبر در آمر

اند ، جبران کننهد.  ررف هفتهه    دادهاننهام    لیهبزرگتر در اوا گرانیاز باز یکه برخ ییها  شیداده اند تا بتواننهد با افزا

  tpa  90000در وا د آزاد    کروگیتد متوسهط شهروع به سهاخت   PCA  رایز افتی  شیافزا PCA  تیگذشهته ، ررف

 یگفت: دسهتگاه برا PPI Pulp & Paper Weekدر کارخانه جکسهون خود در آالباما کرد.   J-1بدون روکش  

جعبه    یبرا تقاضها  یاز رونق فعل  ادیمنتقل شهد که به ا تمال ز  یشهده بود و به بسهته بند   لیتع  یو نگهدار  ریتعم

  دکنندگانیدر  ال  اضهر به نفع تول  زیبازار ن  وضهعیتکند.  در اروپا ،    یمتحده اسهتفاده م  االتیراه راه در ا  یها

بود.    ادیز اریبسه متهایاز ق  یباالتر بود و برخ ای داریپا  یمتهایهفته گذشهته عمدتا شهامل ق  یمتهایاسهت.  گزار  ق

داشههت.  شههاخص کاغذ   یمحدود  ری( تأثمیانگین هفتگی)  اروپایی ریغ  یدر برابر ارزها  وروی  یدرصههد   0.1  تیتقو

PIX A4 B-copy  د یدر تن رس  وروی 854.93و به  افزایش یافت درصد  0.60 ای وروی 5.14با. 

ه  مها نهروز  Verlagsgruppe Brune-Mettcker، در آلمهان ،    dpa  یبهه گزار  خبرگزار  -کهاغهذ روزنهامهه

Anzeiger für Harlingerland  بهه   یکیلنسهههت اتیهاز هفتهه نهامهه هها و عمل یرا بهه همراه برخNordwest-

Mediengruppe    خواهد فروخت.    ندهیسهال آ  هیژانو  1درErnst Brune  ی، سههامدار ، از مشهاغل انتشهارات 
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، متعلق بهه خهانواده  C.L.  Mettcker & Söhneمهانهده را بها    یبهاق  نیعنهاوو    ادههایهتمرکز بر امالک و بن  یبرا

Allmers    اسهههت.  به گفته    یاز معامالت ضهههرور  یبرخ  یمقام رقابت برا  د ییتأ.  کند   یاکتبر اسهههتفاده م  1، در

HTFP  ایتانی، در بر   ،Hailsham News   ،شهروع به کار کرد    2017سهال   درکه    نیفقط آنال  یروزنامه محل  کی

به خانه   یخانه در شههر سهاسهک شهرق  7000کند.   دود    یمنتشهر م گانیشهماره چا  ماهانه را  کی، از ماه اکتبر  

  یآنها اضهافه م  یرا به فروشهگاه ها  عیتوز  یسه ل ها  یمحل یشهود و سهوپر مارکت ها  یداده م  لیخود تحو  یها

درصهد در    0.1  ورویمشهاهده نکرد.    یرییتغ  چیهفته گذشهته ه  متیق  ر  گزاکنند.  در مورد بازار کاغذ روزنامه ،  

،   نهیرا با خود به همراه داشههت.  در نت  ینزول  یشههد و کشههش کم  تی( تقومیانگین هفتگی)  ییاروپا یبرابر ارزها

 .د یدر تن رس  وروی 422.43درصد کاهش به  0.02 ایسنت  9با  PIX Newsprintشاخص 
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