Dövlət Statistika Komitəsində mətbuat konfransı keçirildi
2015-ci il oktyabrın 19-da Dövlət
Statistika Komitəsində kütləvi informasiya
vasitələri ilə 2015-ci ilin doqquz ayında
ölkənin
sosial-iqtisadi
inkişafının
yekunlarına
həsr
olunmuş
mətbuat
konfransı keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə
açan Dövlət Statistika Komitəsinin sədri
Tahir Budaqov “Ümumdünya Statistika
Günü” ilə əlaqədar tədbir iştirakçılarına
geniş məlumat verdi. Komitə sədri qeyd
etdi
ki,
Azərbaycan
Respublikası
“Ümumdünya Statistika Günü”nün qeyd
olunmasına xüsusi önəm verərək BMTnin Baş Assambleyasının qəbul etdiyi
qətnaməyə
həmmüəllif
kimi
qoşulmuşdur. Qətnamə və BMT-nin
Baş Katibi cənab Pan Gi Munun dünya
ölkələrinin başçılarına, o cümlədən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevə müraciəti nəzərə
alınaraq
“Ümumdünya
Statistika
Günü”nun qeyd olunması ilə bağlı
Azərbaycanda silsilə tədbirlər həyata
keçirilir.
Bununla yanaşı, statistika elminin
nailiyyətlərinin, iqtisadi-statistik təhlillərin, mühüm statistik göstəricilərin və onların hesablanma
metodologiyalarının,
statistikaya
dair
beynəlxalq aləmdə baş verən yeniliklərin
geniş ictimaiyyətə çatdırılması məqsədilə
təsis edilmiş “Statistika xəbərləri” elmipraktiki jurnalının ilk nömrəsi işıq üzü
görmüş
və
kütləvi
informasiya
nümayəndələrinə təqdim olunmuşdur.
Cənab
sədr
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
17 oktyabr 2015-ci ildə imzaladığı
sərəncama əsasən, statistika işçilərinin
göstərdiyi
xidmətlərinə
görə
Dövlət
Statistika Komitəsinin bir qrup əməkdaşının fəxri adlarla təltif olunması barədə məlumat verdi və
Prezident İlham Əliyevin statistika sahəsinə daim böyük diqqət və qayğı göstərdiyini vurğuladı.

“Ümumdünya statistika günü” ilə bağlı hazırlanmış videoçarx nümayiş etdirildi və
videoçarx tədbir iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılandı.
Sonra Aparatın Məlumatların
yayılması şöbəsinin müdiri Rafael
Suleymanov 2015-ci ilin doqquz ayında
ölkənin
sosial-iqtisadi
inkişafının
yekunları
haqqında
danışdı.
R.Suleymanov qeyd etdi ki, carı ilin
doqquz ayı ərzində ölkədə fəaliyyət
göstərən müəssisə, təşkilat və fiziki
şəxslər tərəfindən 40,7 milyard manatlıq
və ya ötən ilin müvafiq dövründəkindən
3,7 faiz çox ümumi daxili məhsul (ÜDM)
istehsal edilib. Bildirildi ki, bu ilin yanvarsentyabr aylarında əsas kapitala 11,8
milyard manat məbləğində vəsait yönəldilib.
R.Suleymanov bu ilin doqquz ayında
ölkədə yaradılmış yeni iş yerlərinin sayının 87,9 minə, o cümlədən daimi iş yerlərinin sayının
67,6 minə çatdığını bildirdi.
Eyni zamanda, R.Suleymanov ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının yekunları ilə bağlı digər
statistik göstəriciləri tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı.
Dövlət Statistika Komitəsinin sədri cənab Tahir Budaqov media nümayəndələrinin
nikahlar, müşahidə olunmayan iqtisadiyyatın rəsmi statistikada qiymətləndirilməsi və digər
suallarına dəqiq və əsaslandırılmış cavablar verdi.
Sonra söz
Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi
Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərliyə
verildi.
V.Səfərli
Azərbaycan
statistikasının tarixi, bu günü və inkişaf
perspektivləri, sosial-iqtisadi siyasətin
formalaşdırılmasında
rolu
ilə
bağlı
məlumatların ictimaiyyətə dolğun şəkildə
çatdırılmasında
peşəkar
jurnalist
yaradıcılığını stimullaşdırmaq üçün Dövlət
Statistika
Komitəsi
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti yanında
Kütləvi
İnformasiya
Vasitələrinin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu ilə birgə “Daha təkmil statistika - daha yaxşı həyat”
mövzusunda fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin qaliblərini elan etdi. Qaliblər pul mükafatı və
diplomlarla təltif edildilər.
Sonda Dövlət Statistika Komitəsinin sədri cənab Tahir Budaqov bir qrup statistika
işçilərinin Dövlət Statistika Komitəsinin fəxri fərmanı ilə təltif etdi. Cənab Budaqov təltif olunmuş
şəxsləri təbrik etdi və gələcək fəaliyyətlərində onlara uğurlar arzuladı.

