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 شاخص کاغذ روزنامه در آمریکا 

 2021 سپتامبر 28  –شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد ) تغییرات  مقدار شاخص  درجه

 658.32 -  625.00 0.00 641.66 دالر آمریکا  پوندی /رول  27.7کاغذ روزنامه 

 

 

 1و    یسور یروزنامه در م   4نبراسکا ،  روزنامه در    2روزنامه در کانزاس ،    13گانت      -روزنامه در آمریکا

  ی کی،   The Garden City Telegram  خواهد فروخت     CherryRoad Mediaبه    ووایروزنامه در آ

شود و    یم  ییاکتبر اجرا  1قرارداد از    نیگزارش خواهد داد.  ا  MediaPost  به    رییدر حال تغ  نیاز عناو

سوتا ، آرکانزاس    نهیهفت روزنامه در م  یدر حال حاضر دارا  CherryRoad Media  ،شرکت    نیا  دیبا خر

مجدد وام مدت دار    نیاعالم کرده است که در صدد تأم  نی همچن  گانت  و آالباما است.  به طور جداگانه

ارشد و اخذ وام جد بهادار  اوراق  انتشار  با  تا    دیخود  از    ونیلیم  550مدت دار  ، احتماالً   Apolloدالر 

Capital Management    د یجد  راستار یو  41است.  واشنگتن پست در حال گسترش است و قصد دارد 
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نقش ها تمرکز خواهد کرد.     شیرایدر و  یتعداد روزنامه نگاران رنگ  شیمقاله بر افزا  نیرا استخدام کند.  ا

بهبود    ل یسال به دل  یبتدااز ا  متیق  ش یاست و سه افزا  شیکاغذها در حال افزا  متیروزنامه ، ق  شاخص

 شیاست و ب  افتهی  شیدالر افزا  123حدود    هیژانو  یما از ابتدا   ار یاعمال شده است.  مع  زیتقاضا و عرضه ناچ

شاخص اکنون در سطح    نی مشاهده شده در دوره قبل از آن را لغو کرده است.  ا  متیاز کاهش ق  یمیاز ن

اما از  در ماه اکتبر است.    ی گرید  متیق  شیدرباره افزا  ر قرار دارد. صحبت در بازا  2019با اکتبر    یمشابه

 PIX US Newsprint 27.65، شاخص    جهی . در نتصورت نگرفت  متیدر ق  یرییتغ  چیهفته گذشته ه

 . ثابت ماند  دالر در تن 641.66همچنان در 
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