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Azərbaycan 

Azərbaycan internet məkanında daha bir onlayn dələduzluq 
faktı aşkarlanıb 

Vətəndaşlara qarşı online dələduzluq faktları artmaqda davam edir. Kompüter İnsidentlərinə Qarşı 
Mübarizə Mərkəzindən verilən məlumata görə, növbəti dələduzluq nümunəsi vətəndaşları saxta 
səhifələrə yönəltməklə onların məlumatlarının guya ələ keçirildiyi ilə qorxudub şantaj edərək öz 
hesablarına ödəniş edilməsinə nail olmaqdı. 

Mənbə: xeberler.az, 2 yanvar 2021 

https://xeberler.az/new/details/azerbaycan-internet-mekaninda-daha-bir-onlayn-deleduzluq-fakti-askarlanib--26115.htm
https://xeberler.az/new/details/azerbaycan-internet-mekaninda-daha-bir-onlayn-deleduzluq-fakti-askarlanib--26115.htm


Azərbaycanın dünyada internetin sürətinə görə reytinqi 
açıqlandı 

Azərbaycan dünyada mobil internetin sürətinə görə 139 ölkə arasında 66-ci yeri tutub. Bu barədə 
“Speedtest Global Index” hesabatının noyabr ayı üçün açıqlanan reytinqində deyilir. Məlumata görə, 
ölkəmiz sabit internetin sürətinə görə isə 176 ölkə arasında 117-ci yerdə qərarlaşıb. Reytinqə əsasən, 
son 12 ay ərzində Azərbaycanda mobil internetdən yükləmənin sürəti 30,26 Mb/saniyədən 31,45 
Mb/saniyəyə artıb. Sabit internetin yükləmə sürəti isə 21,20 Mb/san- dən 23,04 Mb/san-ə qalxıb. 

Mənbə: xeberler.az, 7 yanvar 2021 

2020-ci ildə e-imza sertifikatlarına tələbat 32 faiz artıb 
Ölkəmizdə “Elektron imza” (E-imza) sertifikatlarının sayının artması ilə yanaşı, onun istifadə miqyası 
da genişlənməkdədir. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama 
Mərkəzinin Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi tərəfindən 2020-ci ildə istifadəyə verilən e-imza 
tokeninin sayı 17 min 756 olub. Bu e-imza daşıyıcılarından 9 min 838-i dövlət qurumlarının, 4 min 
990-ı sahibkarların, 2 min 928-i isə fiziki şəxslərin payına düşür. Beləliklə, 2019-cu il ilə müqayisədə 
2020-ci ildə verilmiş e-imza tokenlərinin sayı 32% çoxdur. 

Mənbə: mincom.gov.az, 13 yanvar 2021 

“Resurs İdarəetmə Mərkəzi” sistemində yeni “Blok Siyahısı” 
modulu istifadəyə verilib 
Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin Kompüter İnsidentlərinə qarşı Mübarizə 
Mərkəzi dövlət qurumları “Resurs İdarəetmə Mərkəzi” sistemində yeni “Blok Siyahısı” modulunu 
istifadəyə verib. Yeni istifadəyə verilmiş modul vasitəsi ilə dövlət qurumları Kompüter İnsidentlərinə 
qarşı Mübarizə Mərkəzi tərəfindən kiberhücumların analizi zamanı aşkar edilmiş və dövlət 
şəbəkələrinin təhlükəsizliyi məqsədi ilə AZSTATENET şəbəkəsində blokladığı kiber təhlükəsizlik 
indikatorları ilə tanış ola biləcək, onların bloklanma səbəblərini və istifadə olunduğu hücum növləri 
barədə məlumat ala biləcək.  

Mənbə: cert.gov.az, 13 yanvar 2021 

İnnovasiyalar Agentliyi yerli IT şirkətlərinin kataloqunu tərtib 
edib 

İnnovasiyalar Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən İT şirkətlərinin kataloqunu tərtib edib. 
Agentlikdən bildirilib ki, maraqlananlar kataloqda hər bir şirkətin fəaliyyəti ilə tanış ola bilərlər. 
Həmçinin kitabçada ölkəmizdə fəaliyyət göstərən İT şirkətlərinin ünvanı və əlaqə nömrəsi barədə 
məlumatlar da qeyd olunub. Kataloqu agentliyin saytındakı sənədlər və hesabatlar bölməsindən və 
ya aşağıdakı linkə daxil olaraq yükləyə bilərsiniz: https://bit.ly/3qj3DS9. 

Mənbə: xeberler.az, 15 yanvar 2021 

Kiberdələduzlar “Azərpoçt” MMC-nin rəsmi saytına oxşar saxta 
saytlar yaradır 
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Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti son 
zamanlar vətəndaşlardan daxil olan müraciətlərin çoxluğunu və əksər vətəndaşların məlumatlı 
olmadıqları üçün kiberdələduzların qurbanına çevrildiyini nəzərə alaraq əhalini “Azərpoçt” MMC 
adına açılan saxta saytlar barədə bir daha xəbərdar edir. Nazirlikdən verilən məlumata görə, bir qrup 
kiberdələduz qeyri-qanuni yolla maddi vəsait əldə etmək məqsədilə “Azərpoçt” MMC-nin rəsmi 
saytına oxşar saxta saytlar yaradır. Onların hədəfi onlayn alqı-satqı səhifələrində müxtəlif məhsulların 
satışını həyata keçirən vətəndaşlardır. Kiberdələduzlar alıcı qismində saxta “WhatsApp” 
nömrələrindən bu vətəndaşlara yazaraq məhsulu almaq istədiyini bildirir və ödənişin həyata 
keçirilməsi üçün satıcıdan “Azərpoçt” MMC-nin adına açılan saxta sayta daxil olaraq kart hesabı 
məlumatlarını daxil etməsini istəyir. Vətəndaş bu keçidə daxil olaraq kart hesabının məlumatlarını 
təqdim etdikdə hesabın balansında olan vəsait kiberdələduzların əlinə keçir. 

Mənbə: mincom.gov.az, 19 yanvar 2021 

 

MDB 

Rusiya 

Məsafədən iş saxtakarlıq üçün yeni imkanlar yaradır 

Kommersant, RTM Qrupuna istinadən yazır ki, hakerlər və sosial mühəndislik yanaşmalarını özündə 
birləşdirən yeni saxtakarlıq forması ortaya çıxıb. Təcavüzkarlar, işəgötürənin adı altında, əvvəlcədən 
fırıldaqçılar tərəfindən yüklənmiş viruslu bir sıra Play Market tətbiqlərinin quraşdırmasını xahiş 
etməklə qurbanlarına cəlbedici iş şəraiti təklif edir. 

Mənbə: banki.ru, 13 yanvar 2021 

Mütəxəssislər kiber fırıldaqçı "kuryer sxemi" fəaliyyətləri 
barədə xəbərdarlıq edirlər 
Group-IB şirkətinin mütəxəssisləri MDB, Avropa və ABŞ-da saxta kuryer xidməti və alış-veriş 
saytlarından istifadə edərək insanların pul və bank kartı məlumatlarını oğurlayan rusdilli qrupların 
fəaliyyətini izləyirlər. Rumıniya, Bolqarıstan, Fransa, Polşa, Çexiya, ABŞ, Ukrayna, Özbəkistan, 
Qırğızıstan və Qazaxıstandan olan istifadəçilərə qarşı ən azı 20 böyük qrup çalışır. 

Mənbə: banki.ru, 14 yanvar 2021 

Rusiyada kiber cinayətlər yeddi ildə 20 dəfə artmışdır 

Rusiya İstintaq Komitəsinin Kibercinayətkarlıq və Yüksək Texnoloji Cinayətlərə dair İşlər İdarəsinin 
rəisi Konstantin Komarda TASS-a verdiyi müsahibədə Rusiyada kiber cinayətlərin son yeddi ildə 20 
dəfə artdığını və artmaqda davam etdiyini bildirdi. 

Mənbə: banki.ru, 15 yanvar 2021 

Böyük şirkətlər Rusiya Poçtu adından saxta ismarıclar alır 
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Kommersant yazır ki, Rusiyanın böyük şirkətlərinin işçiləri saxta Mail.ru Group domenindən istifadə 
edərək Rusiya Poçtundan gəldiyini iddia edən bağlamanın gecikməsi ilə bağlı saxta mesajlar alıblar. 
Alıcılardan, təxirə salındığı iddia edilən bağlamanı almaq üçün gömrük rüsumlarını, xidmət haqqını 
və ya nəqliyyat xərclərini ödəmək üçün linki kliklənməsi istənilib. 

Mənbə: banki.ru, 26 yanvar 2021 

Mütəxəssislər, bir çox rusların şəxsi məlumatlarının dövlət 
mobil tətbiqetmələri ilə ötürülməsini aşkar edirlər 
RBC bildirir ki, "Moskva Dövlət Xidmətləri" və "Aktiv Vətəndaş" kimi dövlət mobil tətbiqlərinin 88% -
ində məlumatları kənar şirkətlərə ötürən ən azı bir daxili izləyicisi var. Bu rəqəm ANO Infoculture 
“Rusiyada dövlət mobil tətbiqetmələrinin məxfiliyi” sənədindən götürülmüşdür. 

Mənbə: banki.ru, 26 yanvar 2021 

 

Qazaxıstan 

100 mindən çox Zyxel şəbəkəarası ekran və VPN şəbəkə 
keçidlərində həssaslıq aşkar olunub 

10000-dən çox firewall, VPN şəbəkə keçidləri və Zyxel-dən giriş nöqtəsi nəzarətçiləri, kiber 
cinayətkarlara SSH interfeysi və ya veb administrator paneli vasitəsilə cihazlara root girişi təmin edə 
biləcək sabit kodlu administrativ arxa qapı hesabına malikdir. Qazaxıstan Kompüter İnsidentlərinə 
Müdaxilə Xidmətinin verdiyi məlumata görə, təhlükəli hesab Hollandiyada yerləşən Eye Control (Göz 
Kontrolu) mütəxəssisləri tərəfindən aşkar edilmişdir. 

Mənbə: profit.kz, 8 yanvar 2021 

Qazaxıstan hakeri 164 milyard təngə dövlət satınalmalarının 
təxirə salınmasına səbəb olur 

Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin mətbuat xidməti, Goszakup.gov.kz saytının 2020-ci ilin may 
ayında hücuma məruz qaldığını, 164 milyard təngə dəyərində 7901 dövlət satınalmasının təxirə 
salındığını bildirdi. Qazaxıstan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Komitəsi, Elektron Maliyyələşdirmə 
Mərkəzinin köməyi ilə elektron satınalmaların nəticələrini onun öz xeyrinə dəyişmək istədiyini iddia 
edən hakerin şəxsiyyətini təyin edib. 

Mənbə: profit.kz, 14 yanvar 2021 

Qazaxıstan dövlət orqanlarına qarşı 594 milyon hücum edildi 

2020-ci ildə Dövlət Texniki Xidməti dövlət elektron resurslarına qarşı 594 milyon şəbəkə hücumunu 
təsbit edilib və qarşısını almışdır. Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiya və Aerokosmik Sənayesi Nazirliyinə 
görə, İnteqrasiya olunmuş İnternet Giriş Şəbəkə Keçidi icazəsiz giriş və dövlət elektron məlumat 
mənbələrinə zərərli təsir riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. 

Mənbə: profit.kz, 15 yanvar 2021 
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Qazaxıstanda pilotsuz təyyarələrin istifadəsi qaydaları təsdiq 
edilmişdir 

31 dekabr 2020-ci ildə Sənaye və İnfrastruktur İnkişaf Naziri Qazaxıstanın hava məkanında pilotsuz 
təyyarələrin istifadə qaydalarını təsdiqlədi. Zakon.kz verdiyi məlumata əsasən pilotsuz təyyarələr 
dövlət aviasiya orqanlarında qeydiyyata alınanlar istisna olmaqla, mülki aviasiya qurumlarında 
qeydiyyata alınmalıdır. 

Mənbə: profit.kz, 18 yanvar 2021 

Özbəkistan 

Google Cloud Özbəkistanda vergi ödəməyə başlayır 

Google Cloud, Google Commerce Limited, Google Voice Inc və Google Ireland Limited-dən sonra 
Özbəkistanda vergi məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçən Google-un dördüncü bölməsi oldu. 

Mənbə: profit.kz, 26 yanvar 2021  
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