Qazın balansı və satışı şöbəsinin 9-cu
dərəcəli mühəndisi
1

Smart Saygaclarda elektron ekranda Allarım 2 yazısı olduqda bu nəyi bildirir?

2

Qazın sıxlığı hansı düsturla hesablanır (m-kütlə,v-həcm,t-temperatur)?

3

Qeyd edilənlərdən hansı əhali və qeyri-əhali abonentlərinə ay ərzində istifadə etdikləri
qaza görə hesablarında yaranmış borc barədə verilən sənəddir?

4

Əhali abonentlərinə illik 10 qəpik tariflərilə ayrılmış limit 2017-ci il üzrə nə qədər olub?

5

Əhali abonentinin 2019-cu ildə istifadə etdiyi 2615 m3 və 2020-ci ildə istifadə etdiyi
2835 m3 qazın dəyərinin cəmi neçə manat təşkil edir?

6

Təbii qazın tərkibi əsasən hansı karbohidrogendən ibarətdir və kimyəvi formulu?

7

Qeyri əhali abonentlər üçün quraşdırılacaq sayğacların markası nəyə əsasən seçilir?

8

Əhali abonentləri hansı iki qrupa bölünürlər?

9

Əhali və qeyri-əhali abonentləri ilə qaz təchizatı barədə müqavilənin bağlanma qaydaları
hansıdır?

10

Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində
əməyin mühafizəsi ilə bağlı hansı müddəalar əks olunmamışdır?

11

Məişət qaz cihazlarının qarşısındakı qazın təzyiqini hansı həddə saxlamaq olar?

12

Qaz sayğaclarının növbəti dövlət yoxlaması zamanı istehlakçıdan vəsait tələb
olunurmu?

13

Qazdan qeyri-qanuni istifadə aşkarlandıqda dəymiş ziyanın hesablanması məqsədi ilə
qazın təzyiqi və kəmərin en kəsiyinə görə qaz sərfi hansı düsturla hesablanır?

14

Əhali abonentinin 2020-ci ildə istifadə etdiyi 2222 kubmetr qazın dəyəri neçə manat
təşkil edir?

15

Qeyd edilənlərdən hansı əməyin mühafizəsini idarəetmənin vahid sisteminin hüquqi və
normativ əsasları hesab olunmur?

16

Öncədən ödəniş və dəqiq sərfiyyаt аpаrmаqlа istеhlаkçılаrı təbii qаzlа təmin edən qurğu
nə adlanır?

17

Sayğacların iş prinsipinə görə təsnifatı barədə mülahizələrdən hansı doğrudur?

18

İstehlakçının qazın alqı-satqı müqaviləsində göstərilən təzyiqin azalması barədə qaz
paylayıcısına neçə gün əvvəl xəbərdarlıq etməlidir?

19

AGİS kompüter informasiya bazası hansı qrup təbii qaz istehlakçılarına bölünür?

20
21
22

İşəgötürən tərəfindən əmək qanunvericiliyinin tələblərinə riayət olunmasına nəzarət
etmək və aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılmasını tələb etmək hansı
qurumun vəzifəsidir?
Qazpaylayıcı stansiyadan qazın istehlakçılara verilməsində təhlükəsizliyi təmin etmək
məqsədi ilə qaza hansı miqdarda odorant məhlulu vurulur?
Əhali istehlakçıları üçün təbii qazın pərakəndə satış qiymətləri ƏDV ilə birgə neçəyədir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

23

Qeyd edilənlərdən hansı təbii qaz itkilərinin hesablanması zamanı nəzərə alınmır?

24

Əhali abonentinin 2019-cu ildə istifadə etdiyi 320 manat və 2020-ci ildə istifadə etdiyi
130 manat qazın dəyərində qazın həcminin cəmi neçə kub metr təşkil edir?

25

Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı əməyin mühafizəsi üzrə işçilərin vəzifələrinə aid deyil?

26

Orta təzyiqli qaz kəmərlərində qazın işçi təzyiqi nə qədər olur?

27

Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş tarifə əsasən
magistral şəbəkədə hər hansı məsafəyə nəql edilən qazın nəql xərci necə hesablanır?

28

Əhali abonentinin 2020-ci ildə istifadə etdiyi 3595 kubmetr qazın dəyəri neçə manat
təşkil edir?

29

İstehlakçıya tələb olunan qazın həcmi nəyə uyğun olaraq müəyyən edilir?

30

Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı əmək intizamı ilə bağlı işəgötürənin hüquqlarına aid
deyil?

31

Elektron tipli sayğacların mexaniki hissəsi ilə ölçülən həcm elektron hissədə hansı
parametrə götə korrektə olunur?

32

Təbii qazın kimyəvi xüsusiyətlərini göstərin

33
34

AGİS proqramında abonent kodunun 5-ci, 6-cı və 7-ci rəqəmləri hansı məlumatı
bildirir?
İşəgötürən tərəfindən əmək qanunvericiliyinin tələblərinə riayət olunmasına nəzarət
etmək və aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılmasını tələb etmək hansı
qurumun vəzifəsidir?

35

Təbii qazın komponent tərkibini təyin edən cihaz hansıdır?

36

Qaz Paylama Stansiyalarının (QPS), Qaz Paylayıcı Məntəqələrinin (QPM) və Qaz Paylayıcı
qurğularının (QPQ) funksiyaları nədən ibarətdir?

37

Qeyri-əhali istehlakçıları üçün təbii qazın pərakəndə satış qiymətləri hansı Dövlət
qurumu tərəfindən təsdiq olunur və əlavə dəyər vergisi ilə neçəyədir?

38

İstehlakçılara qazın verilməsi barədə mülahizələrdən hansı doğrudur?

39

"Qanunvericiliyə əsasən əməyin mühafizəsi xidmətləri hansı hallarda yaradıla bilər"
sualının doğru olmayan cavabı hansıdır?

40

Qeyd edilənlərdən hansı qaz paylayıcısının istehlakçıya qazın verilməsinin
dayandırmasının səbəbi deyil?

41

Ölçü qovşağından keçən qazın həcminin hesablanması hansı təzyiqə əsasən aparılır?

42

“İtron” istehsalı olan Smart tipli diafraqmalı qaz sayğacının, digər diafraqmalı
sayğaclardan əsas fərqi nədən ibarətdir?

43

"Dövri tibbi müayinələrin keçirilməsində məqsəd nədir" sualının doğru olmayan
cavabını qeyd edin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

44

Ölçü qovşağında təzyiqlər fərqini yaratmaq üçün istifadə olunan qurğu hansıdır?

45

Təbii qazın pərakəndə satış qiymətləri hansı Dövlət qurumu tərəfindən təsdiq olunur?

46

Mənzillərdə İTRON tipli qaz sayğacı quraşdırılmış və hesabında debitor borcu olan
abunəçilərin borcu 3e proqramına keçdikdə, ödəniş hansı qaydada aparılır?

47

"Azəriqaz" İB üzrə abonentlərin uçotunda AGİS proqramı ilk dəfə nə vaxt tətbiq olunub?

48

Qeyd edilənlərdən hansı ilk tibbi yardımın məqsədinə aid deyil?

49

Qazpaylayıcı müəssisələrin bina və tikililərinə aid olanları göstərin.

50

Hansı tipli qaz sayğacı olan istehlakçıya istifadə etdiyi qazın dəyəri haqqında hesabın qaz
paylayıcısı tərəfindən istehlakçıya təqdim edilməsi (göndərilməsi) tələb edilmir?

51

Yaşayış məntəqələrinin qaz kəmərlərinin təzyiqə görə təsnifatı barədə mülahizələrdən
hansı doğrudur?

52

Ay ərzində təbii qazdan istifadəyə görə yaranmış borc hansı müddətə ödənilməlidir?

53

Qaz təsərrüfatına xarakterik olmayan istehsalat zədələri hansılardır?

54

Qazın balansı və satışı şöbəsinin işçiləri RocWeb proqramı ilə hansı məlumatları əldə
edə bilirlər?

55

Bir düym neçə mm-dir?

56
57
58

İstehlakçının qaz sayğacı müəyyən səbəb üzündən çıxarılarsa, onda bu müddət ərzində
istifadə edilmiş qazın dəyəri hansı qaydada hesablanır?
Tarif şurasının 2016-cı il 28 noyabr tarixli 18 nömrəli qərarına əsasən istehlakçı il ərzində
smart sayğaca 90 kubmetr yükləndikdən sonra istehlakçı smart kartına 14 AZN ödəniş
edib smart sayğaca yükləyərkən balansa neçə kubmetr qaz oturacaq?
G-6 qaz sayğacının nominal və maksimal 1 saat ərzində qaz buraxma qabiliyyəti nə
qədərdir?

59

İstehlakçı ildə neçə dəfə təlimatlandırılmalıdır?

60

Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı iş yerlərində istehsalat mühitinə təsir edən əsas
amillərə aid deyil?

61

Əhali abonentinin 2019-cu ildə istifadə etdiyi 1800 m3 və 2020-ci ildə istifadə etdiyi
2500 m3 qazın dəyərinin cəmi neçə manat təşkil edir?

62

Borunun qaz tutumu hansı düsturla təyin edilir?

63

İstehlakçıya qazın verilməsinin dayandırılması hansı formada həyata keçirilir?

64

Elektron sayğaclarda mexaniki göstəricinin elektron göstəricisindən çox olması nəyi
bildirir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

65

"Əhali qaz sayğacları nə zaman növbədənkənar dövlət yoxlamasına göndərilir" sualının
doğru olmayan cavabı hansıdır?

66

Hansı hallarda açıq hava şəraitində işlərə fasilə verilir?

67
68
69

Sıхılma zamanı qazın mоlekullarının yerləşdiyi qabın divarına vurduğu zərbələrin nəticəsi
nəyi xarakterizə edir?
Qaz sayğacları qaz paylayıcısı tərəfindən qaz sayğacının olmadığı müddət ərzində qazın
verilməsi dayandırılmadıqda və istifadə edilmiş qazın dəyəri üzrə hesablaşmalar hansı
qaydada aparılır?
Qazın verilməsində təzyiqin azalması barədə neçə gün əvvəlcədən xəbərdarlıq
edilməlidir?

70

Qeyri əhali abonentlərinə ay ərzində istifadə etdikləri qaz görə hesablarında yaranmış
borc barədə AGİS proqramından verilən sənəd necə adlanır?

71

Əhali abonentinin 2019-cu ildə istifadə etdiyi 230 manat və 2020-ci ildə istifadə etdiyi
300 manat qazın dəyərində qazın həcminin cəmi neçə kub metr təşkil edir?

72

Sayğacların iş prinsipinə görə təsnifatı barədə mülahizələrdən hansı doğrudur?

73

Qeyd edilənlərdən hansı qaz paylayıcısının istehlakçıya qazın verilməsinin
dayandırmasının səbəbi deyil?

74

Abonentin debitor borcu nədir?

75

Qaz cihazlarının tüstü bacaları hansı müddətə təmizlənməlidir?

76

Adi şəraitdə qazın partlamasından əmələ gələn təzyiq həddini göstərin.

77

Əhali abonentinin 2020-ci ildə istifadə etdiyi 2345 kubmetr qazın dəyəri neçə manat
təşkil edir?

78

Smart tipli sayğacların elektron ekranında hansı bölmə abonentin cari vaxta qədər
ödədiyi qazın kubla göstəricisidir?

79

Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı qaz paylayıcı müəssisədə daxili tələbata qaz sərfinə aid
deyil?

80

İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə bu sahə üzrə ixtisaslaşmış qurum olan
...................................... uçota alınır. (Nöqtələrin yerinə düzgün olan cavabı qeyd edin)

81

Təbii qazın kimyəvi xüsusiyətlərini göstərin

82

Borunun en kəsiyinin sahəsi hansı düsturla tapılır?

83

Dəm qazı barədə mülahizələrdən hansı doğrudur?

84

Hökümət Ödəniş Portalı vasitəsilə edilən ödənişlərdə abonent kodunun sonuna nə əlavə
olunur?

85

İşçilərin təhlükəsiz iş üsullarının öyrədilməsi hansılardır?

86

Dəm qazı nədir və kimyəvi işarəsi?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

87

Smart tipli sayğacda 10-cu menyunun əmələ gəlməsi nəyin əlamətidir?

88

İstehlakçılara təbii qaz nə əsasında verilir?

89

G-4 tipli sayğacın nominal və maksimal saatlıq qaz buraxma qabiliyyəti nə qədərdir?

90

İş yerində keçirilən təlimatlar neçə yerə bölünür, bu təlimatlar kimlər tərəfindən keçirilir
və təlimatın məqsədi nədir?

91

Kartdan məlumat oxuyan qurğun (kart rider) barədə mülahizələrdən hansı yanlışdır??

92

Mütləq təzyiq hansı təzyiqə deyilir?

93

Ay ərzində faktiki hesabat aparılan abonent dedikdə nə başa düşülür?

94

Hesabat aparılmayan abonentlər hansılardır?

95

İş yerində keçirilən təlimatlar neçə yerə bölünür, bu təlimatlar kimlər tərəfindən keçirilir
və təlimatın məqsədi nədir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

