
Bildiriş! 

 

Hörmətli istifadəçi! Bildiririk ki, Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 2020-ci ilin fevral 

ayında nəşr olunmuş “Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı məruzənin 19-cu səhifəsindəki Cədvəl 7-də 

“tütün məmulatlarının istehsalı”, “geyim istehsalı”, “mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı”, “əczaçılıq məhsullarının istehsalı” və “sair nəqliyyat vasitələrinin 

istehsalı” sətirləri üzrə məhsul buraxılışının dəyərinə dair məlumatlarda düzəliş edilmişdir. 

Düzəlişə əsasən həmin fəaliyyət növləri üzrə məlumatlarda müvafiq olaraq  59923,8 rəqəmi 

18428,5 kimi, 8260,8 rəqəmi 3508,1 kimi, 6042,9 rəqəmi 1620,8 kimi, 968,0 rəqəmi 160,5 kimi, 

1382,5 rəqəmi 897,8 kimi və nəticə etibarı ilə “Emal sənayesi -cəmi” sətrində 1110306,0 rəqəmi 

1058343,7 kimi  nəzərə alınmalıdır. 

Qeyd olunan düzəlişlərlə əlaqədar olaraq məruzənin 5-ci səhifəsindəki mətnin 2-ci 

abzasında 44,2 rəqəmi 44,0 kimi, 19,0 rəqəmi 19,1 kimi, 8,0 rəqəmi 8,1 kimi, 655,3 rəqəmi 

653,4 kimi, 4-cü abzasında 68,4 rəqəmi 69,2 kimi, 26,4 rəqəmi 25,5 kimi, 4,6 rəqəmi 4,7 kimi, 

10-cu səhifəsindəki Cədvəl 1-də 1-5-ci sətirlər üzrə 6520,2;  3906,5;  655,3; 4206,0 və 1094,4 

rəqəmləri müvafiq olaraq 6501,8; 3888,1; 653,4; 4154,0 və 1042,4 kimi, 12-ci səhifəsindəki 

mətnin 1-ci abzasında 6520,2 rəqəmi 6501,8 kimi, 3-cü abzasında 44,2 rəqəmi 44,0 kimi, 19,0 

rəqəmi 19,1 kimi, 8,0 rəqəmi 8,1 kimi, 4-cü abzasında 655,3 rəqəmi 653,4 kimi, 13-cü 

səhifəsindəki Cədvəl 2-də 1-ci sətir üzrə 6520,2 rəqəmi 6501,8  kimi, 3-cü sətir üzrə 2880,1 

rəqəmi 2861,7 kimi, 5-ci sətir üzrə 391,8 rəqəmi 373,4 kimi, sonuncu sətir üzrə 102,3 rəqəmi 

102,0 kimi, 14-cü səhifəsindəki Cədvəl 3-də 1-ci sətir üzrə 6520,2 rəqəmi 6501,8 kimi, 3-cü sətir 

üzrə 3906,5 rəqəmi 3888,1 kimi, Qrafik 1-də hər iki halda 44,2; 19,0 və 8,0 rəqəmləri müvafiq 

olaraq 44,0; 19,1 və 8,1 kimi, 15-ci səhifəsindəki mətnin 1-ci abzasında 68,4; 26,4 və 4,6 

rəqəmləri müvafiq olaraq 69,2; 25,5 və 4,7 kimi, 2-ci abzasında 80,8 rəqəmi 80,5 kimi, 88,2 

rəqəmi 88,1 kimi, 11,8 rəqəmi 11,9 kimi, 18-ci səhifəsindəki mətndə 1110,3 rəqəmi 1058,3 kimi, 

22-ci səhifəsindəki mətndə 55,9 rəqəmi 51,1 kimi, 25-ci səhifəsindəki mətnin 1-ci abzasında 

108,6 rəqəmi 107,8 kimi, 32-ci səhifəsindəki mətndə 63,1 rəqəmi 62,6 kimi nəzərə alınmalıdır. 

Ətraflı məlumat üçün 539-87-17 telefon nömrəsi ilə müraciət edə və ya 

elman.gasimzade@stat.gov.az elektron poçtu vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 
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