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داخلی
افزایش متقاضیان قرضه
از بانکهای کشور

مسؤوالن اتحادیهای بانکها میگویند که تاکنون بانکهای کشور بیش از  ۹۳میلیارد افغانی به
متقاضیان قرضه دادهاند.

آنان می گویند که با درنظرداشت مشکالت ناشی از بیماری کویدنزده درکشور ،متقاضیان برای
قرضهها روبه افزایش است و بانک های کشور تالش دارند برای بانوان متشبث شرایط آسانتر
قرضهدهی را فراهم سازند.
ادریس علمی ،مسؤول تحقیق در اتحادیه بانکها گفت :تقاضا برای قرضه بیشتر شدهاست؛
چون بانک مرکزی در هماهنگی با اتحادیه بانکهای کشور ،سنولتهای الزم را در شرایط
قرضهها بوجود آوردهاند.
شماری از بانوان بازرگان میگویند که هنوزهم شرایط برای قرضهگیری از بانکها دشوار
است.
آنان میگویند که بیشترین سرمایهگذاران زن که در کشور کار میکنند نیاز به قرضههای
سنل دارند و حکومت باید در این بخش فرصتها را فراهم بسازد.

داخلی
کارزار مجادله علیهای
ملخ در بغالن آغاز شد

پلخمری41 /حمل /باختر
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری بغالن کارزار مجادله علیهای ملخ را در بغالن آغاز کرد.
محمداصغر صوفی زاده ،آمر حفاظهای نباتات ،ریاست زراعت بغالالن باله خالبالرنالگالارآژانالس
باخترگفت :در این کارزار قراراست کشت زار هفده هزار هکتار زمیندر ولسوالی بغالن مرکالزی
از وجود ملخ پاک شود.
وی افزود :ملخان موجود در بغالن ،ملخ نوع مراکشی است که از خطرناکترین ماللالخالان باله
شمارمیرود و در صورتیکه تحت مدیریت قرارنگیرد خسارههای هنگفتی در بخش زراعالت و
باغداری به جاخواهد گذاشت.

داخلی
دهلیز شمال – جنوب
کشور ،وصل کنندهای
افغانستان با آسیای
جنوبی است

مزارشریف41/حمل/باختر
به گزارش آژانس باختر؛ دهلیز شمال – جنوب ،از بلخ آغاز شدهاست ،از والیتهای سمنگالان،
بامیان ،دایکندی و ارزگان عبور میکند و تا قندهار امتداد مییابد و این دهلیز با درازای بیالش
از ننصد و نهُ کیلومتر درگسترش اتصالکشور به سطح ملی و بین المللی رول منمدارد.
کار ساختمان چندین بخش این سرک ،شامل  ۵۳۱کیلومتر از مزارشریالف تالا درهای صالو
سمنگان ۲۴ ،کیلومتر از بامیان تا یکاولنگ تکمیل شدهاست و کار  ۵۸۳کیلالومالتالر از درهای
صو تا یکاولنگ بامیان در جریاناست.

