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Hörmətli istifadəçilər!
Bildiririk ki, Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi internet səhifəsinin "Ehesabatlar" bölməsində statistika sahəsində həyata keçirilən islahatlar nəticəsində
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə yenilənmiş hesabat formaları və onların tərtibinə
dair metodoloji izahlar yerləşdirilmişdir.
Bununla yanaşı nəzərinizə çatdırırıq ki, demoqrafiya, əmək bazarı, sosial, milli
hesablar, kənd təsərrüfatı, sənaye, energetika, tikinti, daxili və xarici ticarət, rabitə,
maliyyə və bank, xidmət, hüquqpozmalar, qiymət sahələri üzrə son 20-22 ilin, turizm,
ekologiya, informasiya cəmiyyəti, nəqliyyat, ərzaq balansı, ev təsərrüfatları büdcəsi və
yaşıl iqtisadiyyat sahələri üzrə son 10-17 ilin statistik göstəriciləri yenilənərək internet
səhifəsinin "Statistik məlumat bazası" və "İnteraktiv cədvəllər" bölmələrində
yerləşdirilmişdir.
Bütün istifadəçilər Dövlətstatkomun rəsmi internet səhifəsinin yuxarıda qeyd
edilən bölmələrinə daxil olaraq yeniliklərlə tanış ola və iqtisadi sahələrlə bağlı statistik
məlumatlar əldə edə bilərlər.
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Nəzərinizə çatdırırıq ki, "Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili
sahəsində bəzi tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23
may tarixli Fərmanının 2-1-ci bəndinin, "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən
konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları"na uyğun olaraq Dövlət
Statistika Komitəsi istifadəçilərə 5 adda elektron xidmət göstərir.
Göstərilən xidmət növləri Dövlətstatkomun rəsmi internet səhifəsinin "E-xidmətlər"
bölməsində yerləşdirilmişdir.
- Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi;
-Statistik məlumatların buraxılış təqviminin və mətbu məlumatların yayım
təqviminin təqdim edilməsi;
-Statistik məlumatların (göstəricilərin) verilməsi;
-Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı;
-Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə inzibati
cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi;
Bütün istifadəçilər Dövlətstatkomun rəsmi
internet səhifəsinin "E-xidmətlər"
bölməsinə daxil olaraq bu xidmət növlərindən istifadə edə bilərlər. Qeyd olunan elektron
xidmətlər nəticəsində statistik vahid (hüquqi və ya fiziki şəxs) bütün rəsmi statistika
hesabatlarını statistika orqanlarına gəlmədən elektron formada təqdim etmək, statistik
məlumat istifadəçisi iqtisadiyyatın və sosial həyatın bütün sahələrinə dair hazırlanmış
mətbu məlumatları, habelə onu maraqlandıran digər statistika məlumatlarını elektron
formada əldə etmək, statistik məcmuəni (kitabı) Komitəyə gəlmədən, dəyərini onlayn
şəkildə ödəməklə almaq, statistik məlumatların verilməsi qaydalarını pozduğuna görə
barəsində inzibati protokol tərtib olunmuş hüquqi və ya fiziki şəxs cəriməni banka
getmədən, internet vasitəsilə onlayn rejimdə ödəmək imkanlarını qazanırlar.
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