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7-ci buraxılış 

English version below 

 

Azərbaycan 

Müdafiə Nazirliyinin rəsmi teleqram kanalı istifadəyə verilib 

Oktyabrın 1-dən Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi teleqram kanalı fəaliyyətə 
başlayıb. 

Mənbə: xeberler.az, 1 oktyabr 2020 

Dövlət saytlarına hakerlər tərəfindən edilən hücumların qarşısı 
alınıb 

https://xeberler.az/new/details/mudafie-nazirliyinin-resmi-teleqram-kanali-istifadeye-verilib--25729.htm
https://xeberler.az/new/details/dovlet-saytlarina-ermeni-ve-yunan-hakerleri-terefinden-edilen-hucumlarin-qarsisi-alinib--25742.htm
https://xeberler.az/new/details/dovlet-saytlarina-ermeni-ve-yunan-hakerleri-terefinden-edilen-hucumlarin-qarsisi-alinib--25742.htm


Haker qruplarının yaydığı 83 dövlət saytına uğurlu hücum cəhdləri həqiqətə uyğun deyil. Bu barədə 
Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin Kompüter İnsidentlərinə qarşı Mübarizə 
Mərkəzindən bildirilib. Qeyd olunub ki, gecə saat 1-2 radələrində həmin saytlara DDoS hücum 
cəhdləri edilsə də, hər birinin qarşısı uğurla alınıb. 

Mənbə: xeberler.az, 2 oktyabr 2020 

Hakerlər Azərbaycan hökumətinin informasiya sistemlərinə 

müdaxilə etdi 
Cisco-nun Talos şöbəsindən olan təhlükəsizlik tədqiqatçıları, hakerlər hücumlar nəticəsində 
Azərbaycan hökumətinin İT şəbəkələrini sındıraraq bəzi məmurların diplomatik pasportlarına giriş 
əldə etdikləri barədə məlumat yayıb. 

Mənbə: securitylab.ru, 7 oktyabr 2020 

“Mail.ru”-nun azərbaycanlı istifadəçilərinə qarşı “fişinq” 

hücumlar olunur 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti Mail.ru e-
poçt xidmətinin azərbaycanlı istifadəçilərinə zərərli proqram təminatı olan bir faylı yükləmək üçün 
istifadəçilədə çaşqınlıq yaradan kütləvi fişinq kampaniyalarını qeydə alıb. 

Mənbə: xeberler.az, 9 oktyabr 2020 

E-imza istifadəçilərinin sayı 15 faiz artıb 

Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Milli Sertifikasiya Xidmətləri Mərkəzi tərəfindən 30 784 elektron 
imza (e-imza) sertifikatı verilib ki, bu da ilin əvvəlinə nisbətdə 15% çoxdur. 

Mənbə: xeberler.az, 12 oktyabr 2020 

Azərbaycan banklarının adından saxta məktublar göndərilir 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti hakerlər 
tərəfindən Azərbaycan banklarının adından e-poçtlar vasitəsilə saxta məktublar göndərildiyini qeydə 
alıb. Məktublarda qeyd olunur ki, guya əsas serverlər hakerlər tərəfindən hücuma məruz qaldığından 
məktublar “proxy” serverlər üzərindən göndərilir. Müraciətdə o da qeyd olunur ki, guya kiber 
hücumlarla bağlı Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi və Mərkəzi Bank vətəndaşları bank 
hesablarından vəsaitlərini çıxarmağa çağırır. 

Mənbə: mincom.gov.az, 12 oktyabr 2020 

"AzScienceNet"in istifadəçiləri "fişinq" hücumlarına məruz 
qalıb 

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun “AzScienceNet” elm kompüter şəbəkəsinin elektron 
poçt xidmətinin istifadəçilərinə qarşı kütləvi “fişinq” hücumlar qeydə alınıb. AMEA İnstitutdan verilən 
məlumata görə, “fişinq” hücumlarının məqsədi həm dezinformasiya yaymaqla əhali arasında qorxu 
və təşviş yaratmaq, həm də istifadəçilərin cihazlarını zərərverici ilə yoluxduraraq bədniyyətli 
məqsədlər üçün istifadə etməkdir. 

https://www.securitylab.ru/news/512831.php
https://www.securitylab.ru/news/512831.php
https://xeberler.az/new/details/mail.ru-nun-azerbaycanli-istifadecilerine-qarsi-fisinq-hucumlar-olunur--25775.htm
https://xeberler.az/new/details/mail.ru-nun-azerbaycanli-istifadecilerine-qarsi-fisinq-hucumlar-olunur--25775.htm
https://xeberler.az/new/details/e-imza-istifadecilerinin-sayi-15-faiz-artib--25788.htm
https://mincom.gov.az/az/view/news/1013/diqqet-azerbaycan-banklari-adindan-saxta-mektublar-gonderilir
https://xeberler.az/new/details/azsciencenetin-istifadecileri-fisinq-hucumlarina-meruz-qalib--25797.htm
https://xeberler.az/new/details/azsciencenetin-istifadecileri-fisinq-hucumlarina-meruz-qalib--25797.htm


Mənbə: xeberler.az, 13 oktyabr 2020 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
vətəndaşlara xəbərdarlıq edir 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti 
Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının adından saxta məktublar göndərdiyini qeydə alıb. “Telegram”, 
“WhatsApp” və digər kanallar vasitəsilə vətəndaşlara göndərilən saxta məktubda guya Azərbaycan 
banklarının kiberhücumlara məruz qaldığı və Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən araşdırma aparılanadək bank müştərilərinin 
hesablarının müvəqqəti dondurulacağı bildirilir. 

Mənbə: mincom.gov.az, 13 oktyabr 2020 

Azərbaycanın prosessinq mərkəzinin adından saxta SMS-lər 
göndərilir 

"Azericard" prosessinq mərkəzinin adından bank kartı istifadəçilərinə saxta "Azərikart" adı altında  
"köçürülmə/hesabdan silinmə" ilə bağlı aldadıcı SMS-lər göndərilir. "Azericard"dan verilən məlumata 
görə, bu göndərişlərin "Azericard"la bağlılığı yoxdur və yanlış informasiya daşıyır. 

Mənbə: xeberler.az, 14 oktyabr 2020 

Nazirlik saytlara təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyi 
tövsiyyə edib 

Hakerlər tərəfindən ölkəmizin bir sıra xəbər saytlarının təhlükəsizlik boşluqlarından istifadə etməklə 
həyata keçirilən kiberhücumlar vasitəsilə bəzi həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayılmasına 
cəhdlər göstərilir. Bununla əlaqədar, Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən bütün özəl internet resurslarının, xüsusilə xəbər saytlarının 
sahiblərinə düşmənin məkrli əməllərinin qarşısının alınması məqsədilə müvafiq təhlükəsizlik 
tədbirlərini gücləndirmələri tövsiyə olunur. 

Mənbə: xeberler.az, 15 oktyabr 2020 

Xəbərdarlıq: “fişinq” hücumu təhlükəsi 

İstifadəçilərə göndərilən “fişinq” xarakterli e-poçtda guya son dövrdə artan kiberhücumlardan 
qorunmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin İnformasiya Mərkəzi tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyi 
əməkdaşları üçün xüsusi təlim proqramı hazırlandığı bildirilir. Eyni zamanda həmin təlimdə iştirak 
etmək üçün keçidə daxil olaraq korporativ e-poçt və şifrin daxil edilməsi istənilir. İstifadəçi keçidə 
daxil olaraq məlumatları təqdim etdikdə həmin məlumatlar kibercinayətkarların əlinə keçir. 

Mənbə: mincom.gov.az, 20 oktyabr 2020 

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu adından saxta məktublar 
göndərilir 

https://mincom.gov.az/az/view/news/1014/diqqet-neqliyyat-rabite-ve-yuksek-texnologiyalar-nazirliyi-vetendashlara-xeberdarliq-edir
https://mincom.gov.az/az/view/news/1014/diqqet-neqliyyat-rabite-ve-yuksek-texnologiyalar-nazirliyi-vetendashlara-xeberdarliq-edir
https://xeberler.az/new/details/azerbaycanin-prosessinq-merkezinin-adindan-saxta-sms-ler-gonderilir--25800.htm
https://xeberler.az/new/details/azerbaycanin-prosessinq-merkezinin-adindan-saxta-sms-ler-gonderilir--25800.htm
https://xeberler.az/new/details/nazirlik-saytlara-tehlukesizlik-tedbirlerini-guclendirmeyi-tovsiyye-edib--25802.htm
https://xeberler.az/new/details/nazirlik-saytlara-tehlukesizlik-tedbirlerini-guclendirmeyi-tovsiyye-edib--25802.htm
https://mincom.gov.az/az/view/news/1021/xeberdarliq-fishinq-hucumu-tehlukesi
https://mincom.gov.az/az/view/news/1032/diqqet-emanetlerin-sigortalanmasi-fondu-adindan-saxta-mektublar-gonderilir
https://mincom.gov.az/az/view/news/1032/diqqet-emanetlerin-sigortalanmasi-fondu-adindan-saxta-mektublar-gonderilir


Vətəndaşlara elektron poçt üzərindən göndərilən saxta məktublarda guya 01 noyabr 2020-ci il 
tarixindən etibarən Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun fəaliyyətinin dayandırılacağı və fond 
vəsaitlərinin dövlətin hərbi ehtiyaclarına, düşmənin tam məğlubiyyətinə yönləndiriləcəyi qeyd 
olunur. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti 
vətəndaşlara bildirir ki, bu məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. 

Mənbə: mincom.gov.az, 26 oktyabr 2020 

E-dövlətdə terrorizmlə bağlı məqalələrin aşkarlanması üçün 
hibrid təsnifatlandırma metodu işlənilib 

Elektron dövlət (e-dövlət) mühitində vətəndaşlara məxsus məlumatların çoxməqsədli intellektual 
analizi metodları işlənilib. E-dövlətin analizi texnologiyalarının müasir vəziyyətinin analizi və 
problemlərin müəyyən olunması, terrorizmi təbliğ edən mətnlərin təsnifatı və filtrasiyası üçün 
metodların işlənməsi, gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması və analizi üçün metodun işlənməsi qoyulan 
əsas elmi-nəzəri və praktiki məsələlərdir. 

Mənbə: xeberler.az, 27 oktyabr 2020 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi adından 
saxta məktublar göndərilir 

Hakerlər elektron poçt üzərindən Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi adından “fişinq” 
xarakterli məktublar göndərir. Göndərilən saxta məktublarda istifadəçilərdən 48 saat ərzində 
məktubda göstərilmiş keçidə daxil olaraq elektron poçtları qeydiyyatdan keçirmələri və onu təsdiq 
etmələri istənilir. Əks halda, həmin istifadəçilərin e-poçtlarından istifadə edə bilməyəcəkləri bildirilir. 
Yalançı məktuba etibarlığı artırmaq üçün mətndə Azərbaycan Respublikasının bayrağı və gerbi, 
nazirliyin loqosu, ünvanı, rəsmi şəxsin adı göstərilir. Məqsəd istifadəçilərin diqqətini yayındıraraq, 
zərərli keçidlərə daxil olmağa vadar etməklə müvafiq məlumatları ələ keçirmək və bu yolla həmin 
şəxslərin istifadə etdikləri avadanlığa və şəbəkəyə yol tapmaqdır. 

Mənbə:  mincom.gov.az, 29 oktyabr 2020 

 

MDB 

Rusiya 

Rusiyada orta və kiçik biznesin kiber təhlükəsizliyi xərcləri iki 
dəfə artıb 
“Kasperskiy Laboratoriyası”-nın analitikləri keçirdikləri sorğu nəticəsində Rusiyanın kiçik və orta 
sahibkarların təhlükəsizlik xərclərinin artdığını müəyyən etdilər.  

Mənbə: anti-malware.ru, 1 oktyabr 2020 

İT şirkətləri Rəqəmsal Sənaye Nazirliyinə bütün kompüterlərə 
Rusiyanın əməliyyat sisteminin quraşdırılmasını təklif ediblər 

https://xeberler.az/new/details/e-dovletde-terrorizmle-bagli-meqalelerin-askarlanmasi-ucun-hibrid-tesnifatlandirma-metodu-islenilib--25848.htm
https://xeberler.az/new/details/e-dovletde-terrorizmle-bagli-meqalelerin-askarlanmasi-ucun-hibrid-tesnifatlandirma-metodu-islenilib--25848.htm
https://mincom.gov.az/az/view/news/1036/diqqet-neqliyyat-rabite-ve-yuksek-texnologiyalar-nazirliyi-adindan-saxta-mektublar-gonderilir
https://mincom.gov.az/az/view/news/1036/diqqet-neqliyyat-rabite-ve-yuksek-texnologiyalar-nazirliyi-adindan-saxta-mektublar-gonderilir
https://www.anti-malware.ru/news/2020-10-01-111332/33839
https://www.anti-malware.ru/news/2020-10-01-111332/33839
https://www.securitylab.ru/news/512789.php
https://www.securitylab.ru/news/512789.php


İT şirkətləri Rəqəmsal Sənaye Nazirliyinə ölkədə satılan bütün kompüterlərə yerli əməliyyat 
sisteminin qurulmasını təklif ediblər. Mütəxəssislər bunun cihazların dayanıqlığına təsir 
etməyəcəyini, əksinə qiymətlərini artıracağını söylədi. 

Mənbə: securitylab.ru, 6 oktyabr 2020 

Rusiya Sənayeçi və Sahibkarlar Birliyi: Rusiya Federasiyasındakı 
saytlar üçün müasir şifrələmə protokollarının qadağan 
edilməsi haqqında qanun layihəsi  
Rusiyada müasir şifrələmə protokollarını qadağan edən qanun layihəsi narahatlıqlara səbəb oldu. 
Biznes mühitini əhatə edən şirkətlər hesab edir ki, bu, qlobal internetdən ayrılmaya bərabərdir 

Mənbə: securitylab.ru, 6 oktyabr 2020 

Federal Təhlükəsizlik Xidməti və Rəqəmsal Təhlükəsizlik 
Nazirliyinin tələbləri Rusiya Federasiyasında 5G şəbəkələrinin 
inkişafına mane olur 

Federal Təhlükəsizlik Xidməti və Rəqəmsal Təhlükəsizlik Nazirliyi 5G şəbəkəsinin təsdiqlənməsi üçün 
yerli kripto avadanlıqlarını baza stansiyalarına və smartfonlara quraşdırılmasını tələb edir. Lakin, 
avadanlıq istehsalçıları yerli tələblər üçün cihazları dəyişmək niyyətində deyil. 

Mənbə: securitylab.ru, 8 oktyabr 2020 

Böyük rus İT birlikləri Moskvalılardan məlumatların 
toplanmasından şikayətləndilər  

Paytaxt icra başçısının sərəncamına əsasən, Moskva rəhbərliyi tələb edir ki uzaqdan iş rejiminə 
keçmiş işçilərin mobil telefonlarının, avtomobillərinin və "Troyka" nəqliyyat kartlarının nömrələri 
təqdim edilsin. İT birlikləri isə işçilərin razılığı olmadan şəxsi məlumatların üçüncü şəxslərə 
toplanmasını və ötürülməsini qanunsuz hesab edir. 

Mənbə: securitylab.ru, 13 oktyabr 2020 

2020-ci ildə Rusların hesablarından oğurluq faktları iki dəfə 
artıb 

Baş Prokurorluğun hesabatına əsasən, hər beşinci oğurluq hadisəsindən biri Rusiyada vətəndaşların 
hesabından pul oğurlanması ilə nəticələnir. Bu 2020-ci ilin ilk səkkiz ayı ərzində 2019 il ilə müqayisədə, 
iki dəfə çoxdur. 

Mənbə: anti-malware.ru, 13 oktyabr 2020 

Norveç Rusiyanı ölkə parlamentinə kiberhücumda 
günahlandırdı 

https://www.securitylab.ru/news/512790.php
https://www.securitylab.ru/news/512790.php
https://www.securitylab.ru/news/512790.php
https://www.securitylab.ru/news/512790.php
https://www.securitylab.ru/news/512851.php
https://www.securitylab.ru/news/512851.php
https://www.securitylab.ru/news/512851.php
https://www.securitylab.ru/news/512969.php
https://www.securitylab.ru/news/512969.php
https://www.anti-malware.ru/news/2020-10-13-1447/33936
https://www.anti-malware.ru/news/2020-10-13-1447/33936
https://www.securitylab.ru/news/512984.php
https://www.securitylab.ru/news/512984.php


Ölkə hökumətinin saytında bildirilir ki, Norveç Storting (milli məclis) e-poçt sisteminə edilən haker 

hücumunda Rusiya günahlandırılır. Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumatda ittihamın Rusiya dövlət 

qurumları ilə və ya Rusiya vətəndaşlığı olan hakerlər ilə əlaqəli olub-olmadığı dəqiqləşdirilmir. 

Mənbə: securitylab.ru, 14 oktyabr 2020 

Rusiyada məlumatların sızmasının 60%-nın səbəbi 
insayderlərdir 
Cari ildə 91% rus şirkətləri artıq müştəri bazası, maliyyə sənədləri və ya personal məlumatların 
sızması ilə qarşılaşıb. Əksər hallarda məlumatlar işçilərin özlərinin günahı üzündən sızdırılmışdır, 
bunlardan 60%-i qəsdən edilən hərəkətlərin, digərləri - ehtiyatsızlıq və ya  əsas təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl edilməməsi nəticəsində baş vermişdir.   

Mənbə: anti-malware.ru, 16 oktyabr 2020 

Sberbank Rusları "prokurorluq" dan edilən saxta zənglər 
barədə xəbərdar etdi 

Sberbank, Rusları prokurorluğun adından istifadə edən fırıldaqçıların yeni fəndləri barədə xəbərdar 

etdi. Onlar, zərərçəkənlə telefonla danışaraq onu xüsusi hesaba pul köçürməyə razı salırlar. 

Mənbə: anti-malware.ru, 16 oktyabr 2020 

Rusların 66%-i COVID-19 ilə mübarizə aparmaq üçün fərdi 
məlumatların toplanmasına icazə verir 

Rusların əksəriyyəti, koronavirus infeksiyasının yayılması ilə mübarizədə kömək edəcəyi tədqirdə, 

fərdi məlumatlarını səlahiyyətlilərə təqdim etməyi qəbul edirlər. 

Mənbə: anti-malware.ru, 19 oktyabr 2020 

Rusiya dövlət qurumlarına yerli kripto rabitəsinə necə keçmək 
lazım olduğu izah edildi 
Rusiya Federasiyasının hökuməti dövlət xidmətlərinin yerli şifrələmə üsulları və vasitələrinin 
istifadəsinə keçməsi üçün tövsiyələrini dərc etdi. 

Mənbə: anti-malware.ru, 19 oktyabr 2020 

Moskva rəhbərliyi vətəndaşların kütləvi izlənməsinə 155 milyon 
rubl xərcləyəcək 

Altı ay ərzində istifadəçi cihazlarının MAC (Media Access Control) ünvanlarını toplamaq və onların 
piyada hərəkətini izləmək üçün ictimai nəqliyyat dayanacaqlarına 220 apparat və proqram kompleksi 
yerləşdiriləcəkdir. 

Mənbə: securitylab.ru, 20 oktyabr 2020 

https://www.anti-malware.ru/news/2020-10-16-114534/33972
https://www.anti-malware.ru/news/2020-10-16-114534/33972
https://www.anti-malware.ru/news/2020-10-16-111332/33973
https://www.anti-malware.ru/news/2020-10-16-111332/33973
https://www.anti-malware.ru/news/2020-10-19-1447/33981
https://www.anti-malware.ru/news/2020-10-19-1447/33981
https://www.anti-malware.ru/news/2020-10-19-114534/33987
https://www.anti-malware.ru/news/2020-10-19-114534/33987
https://www.securitylab.ru/news/513184.php
https://www.securitylab.ru/news/513184.php


Sberbank Rusiya vətəndaşlarının əməliyyatlarını və 
hərəkətlərini izləmək üçün sistem yaradır 
Sberbank iş adamları və bölgə səlahiyyətliləri üçün Rusiya vətəndaşlarının bank əməliyyatlarını təhlil 
edən və pərakəndə satış məntəqələrinin fiziki yeri barədə məlumatlarla müqayisə edəcək bir 
geoanalitik xidməti inkişaf etdirir.  

Mənbə: securitylab.ru, 20 oktyabr 2020 

Yandex ilk dəfə olaraq səlahiyyətlilərin istifadəçi məlumatları 
istəklərinə dair hesabat yayımladı  
Rusiyanın transmilli Yandex şirkəti ilk dəfə şəffaflıq barədə bir hesabat dərc edib. Hesabatda 
istifadəçi məlumatları üçün dövlət qurumlarına edilən müraciətlərin sayından bəhs edilir.  

Mənbə: securitylab.ru, 26 oktyabr 2020 

Rus telefon fırıldaqçıları avtomatik zəngə keçirlər 
Rusiyada ilkin zənglər üçün robot proqramlarının istifadəsi ilə telefon dələduzluğu populyarlaşır. 
Mənbə: anti-malware.ru, 27 oktyabr 2020 

Sverdlovsk dələduzları unikal sxemin istifadəsi ilə bankdan 1 
milyon rubl oğurladılar 
Ehtimal olunur ki, qruplaşma Yekaterinburq bankından, Yekaterinburq və Sverdlovsk vilayətində 
yerləşən yanacaqdoldurma məntəqəsinin ödəniş hesabına, icazəsiz köçürülmə yolu ilə, pulların 
oğurlanmasını həyata keçirib. 

Mənbə: securitylab.ru, 28 oktyabr 2020 

Fişerlər Rusiya banklarına edilən hücum saylarını kəskin 
artırıblar 

Rusiya kredit təşkilatları, son vaxtlar işçilərin poçt qutularında fişinq hücumlarının sayının xeyli 

artması ilə əlaqədər, həyəcan təbili çalır. 

Mənbə: anti-malware.ru, 28 oktyabr 2020 

Qazaxıstan 

Hakerlər brauzerlərdən şifrələrin toplanmasına hədəflənirlər  
Dövlət orqanlarının poçt ünvanlarına, vahid e-poçt girişi vasitəsi ilə, zərərli proqram təminatlı çoxsaylı 
məktublar qeydə alınıb. Bu məktublar aparat-proqram kompleksi tərəfindən bloklanmış və son 
alıcılara çatdırılmamışdır. 

Mənbə: profit.kz, 5 oktyabr 2020 
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Kiber fırıldaqçılar üzündən qazaxıstanlılar orta hesabla 12 min 
təngə itirirlər  

Qazaxıstanda istifadəçi ilə distant ünsiyyət vasitələrindən (elektron poçt, SMS, sosial şəbəkələr, ani 

mesajlaşma və xüsusən də telefonlar) istifadə edən fırıldaqçıların aktivliyində artım müşahidə edilir. 

Bu halda bank kart sahibləri əziyyət çəkirlər. Onlar maliyyə məlumatlarına etinasız yanaşaraq, ani 

mesajları sərbəst göndərir, bank kartlarının şəkillərini çatlara göndərir və s. 

Mənbə: profit.kz, 5 oktyabr 2020 

Qazaxıstan banklarında kiber insidentlərə reaksiya xidmətləri 
olacaq  

1 yanvar 2021-ci ildən etibarən Qazaxıstandakı banklarda kiber hadisələrə cavab vermək üçün xüsusi 

xidmətlər yaradılacaq. Bu cür tələblər Qazaxıstan Respublikasının Maliyyə Bazarının Tənzimlənməsi 

və İnkişafı Agentliyi tərəfindən müəyyən edilmişdir. Bunlar əvvəllər banklara tətbiq edilməyən yeni 

tələblərdir. 

Mənbə: profit.kz, 6 oktyabr 2020 

Təhlükəli virus ailəsinən olan AVEMARIA Qazaxıstanlılara 
hücum edir 

İnternetin Qazaxıstan seqmentinin monitorinqi zamanı Dövlət Texniki Xidmətinin Kompüter 

İnsidentlərinə Mübarizə Xidməti (KZ-CERT) şübhəli əlavə ilə sənədi qeydə aldı. KZ-CERT mütəxəssisləri 

bu sənədin zərərli proqram təminatı olduğunu müəyyənləşdiriblər. Bu proqram təminatı AVEMARIA 

ailəsinə aiddir, məlumatları izləmək və istifadəçilərin tuş vuruşlarını qeyd etmək üçün hazırlanıb. 

Proqram təminatı elektron poçt və sosial media hesabları, həmçinin onlayn bank tətbiqləri və s. 

haqqında məlumat toplayır. 

Mənbə: profit.kz, 14 oktyabr 2020 

Qazaxıstanın kibertəhlükəsizliyi beynəlxalq arenada 
qiymətləndirildi 

14-20 sentyabr 2020-ci il tarixlərində Cybersecurity Alliance for Mutual Progress (CAMP, Qarşılıqlı 

Tərəqqi üçün Kiber Təhlükəsizlik İttifaqı) üzvlərinin Beşinci illik konfransı keçirilib. Konfrans 

iştirakçıları informasiya təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə etdilər və 2019-2020-ci illər üçün 

informasiya təhlükəsizliyinin ən əlamətdar hadisələrini təhlil ediblər. 

Mənbə: profit.kz, 19 oktyabr 2020 

Qazaxıstanda uşaqlar üçün etibarlı saytlar inkişaf etdiriləcək  

Qazaxıstan Respublikası Təhsil və Elm Nazirliyinin Uşaq Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi sədrinin 

müavini Yuliya Oveçkina, ilin sonuna qədər Qazaxıstanın uşaqlar üçün təhlükəsiz "ağ" saytların 

siyahısını hazırlayacağını vəd edib. 

Mənbə: profit.kz, 19 oktyabr 2020 
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Qazaxıstanda internet saxtakarlığı: minlərlə belə hal həll 
olunmamış qalır 

Son illərdə İnternet saxtakarlığı faktlarının sayında artım müşahidə olunur. Onların əksəriyyəti istintaq 

çətinliyi səbəbindən bağlı qalır. 
Mənbə: profit.kz, 21 oktyabr 2020 

Qazaxıstanlıların elektron pul kisələri fırıldaqçıların hədəfi 
altında 

Cari ilin oktyabr ayında istifadəçilərdən fırıldaqçı kimi qələmə verilən İnternet mənbələrini 

araşdırmaq istəklərinin sayı artıb. Əvvəllər KZ-CERT elektron ticarət sahəsindəki məlumatların sızması 

riski barədə artıq xəbərdarlıq etmişdi. Mütəxəssislər qazaxıstanlıların bank kartlarının məlumatlarını 

qorumaq üçün tövsiyələr hazırladılar. 

Mənbə: profit.kz, 26 oktyabr 2020 

Vahid Pensiya Əmanət Fondu (VPƏF) qazaxıstanlıları 
fırıldaqçılar barədə xəbərdar etdi 

Vahid Pensiya Əmanət Fondu, əmanət verənləri və alıcıları xəbərdar edib ki sosial şəbəkələrdə və ani 

mesajlaşmalarda müəyyən ödəniş müqabilində pensiya kartlarından fırıldaqçı pul silinmə təkliflərin 

sayı artıb. 

Mənbə: profit.kz, 27 oktyabr 2020 

VPƏF-nun veb saytındakı kəsintilər: Qazaxıstanlılar pensiya 
əmanətlərini kütləvi şəkildə yoxlayırlar 

Qazaxıstanlılar kütləvi şəkildə Vahid Pensiya Əmanət Fondunda pensiya əmanətlərinin hal hazırki 

durumundan məlumat istəyiblər. EGov-dakı müraciətlərin sayı beş dəfə artıb, pensiya fondunun saytı 

isə həddindən artıq yüklənib. 

Mənbə: profit.kz, 27 oktyabr 2020 

Qazaxıstanda İnternet fırıldaqçılarının aşağı aşkarlama dərəcəsi 
izah edildi 

2020-ci ildə daxili işlər orqanları tərəfindən 8.3 min İnternet fırıldaqçılıq hadisəsindən 1.7-si üstü 

açılıb, 400 nəfərə yaxın adam saxlanılıb. Bu haqda Qazaxıstan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 

Kriminal Polis İdarəsinin rəis müavini Yerlan Omarbekov idarədə keçirdiyi brifinqdə məlumat verib. 

Kiberməkan inkişaf etdikcə İnternetdə törədilən cinayətlərin sayı da artır. 

Mənbə: profit.kz, 27 oktyabr 2020 

Kaspidə "texniki problemlər" baş verib 
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28 oktyabrda Kaspi.kz ödəmə sistemində ciddi nasazlıq baş vermişdi. Xidmətin müştəriləri hal-hazırda 

maliyyə əməliyyatlarına - kartlarla ödənişlərə, bankomatlardakı pul vəsaitlərinin çıxarılmasına və 

doldurulmasına, habelə ödəniş və köçürmələrə giriş imkanlarından məhrum olublar.  

Mənbə: profit.kz, 28 oktyabr 2020 

Qırğızıstan 

Qırğızıstanda parlamentin veb saytına hücum edilib 

Qırğızıstan parlamenti rəsmi saytının “Black Pirate” hakerləri tərəfindən oğurlandığı və 10.000 dollar 
vəsait tələb olunduğunu bəyan edib. 

Mənbə: securitylab.ru, 19 oktyabr 2020  

Özbəkistan 

Müşahidə kameraları Özbəkistanda maska rejimini pozanları 
müəyyənləşdirəcək 
Fərqanə bölgəsində maskasız vətəndaşları foto və video qeydləri ilə müəyyən etməyi təcrübədən 
keçirəcəklər. Bu haqda məlumat polis idarəsinin mətbuat xidmətindən verilib. 
Mənbə: profit.kz, 19 oktyabr 2020 

Özbəkistan PayPal-a qoşulmağı planlaşdırır 
PayPal pul köçürmə sisteminə bağlı olmayan Orta Asiyanın yeganə ölkəsi olan Özbəkistan bu sistemə 
keçməyə cəhd edir. Bu haqda İnformasiya Texnologiyaları və Kommunikasiya İnkişaf naziri Şuhrat 
Sodikov məlumat verib. 

Mənbə: profit.kz, 28 oktyabr 2020 

Monqolustan 

Monqolustanda rəqəmsal imzaların istifadəsi müzakirə olunub 
Monqolustan İnnovasiya və Elektron Siyasəti Daimi Komitəsi, elektron rəqəmsal imzaların istifadəsi 
və dövlət qurumları arasında rəsmi yazışmaları müzakirə etib. 
Mənbə: profit.kz, 7 oktyabr 2020  

Türkmənistan 

Türkmənistanda Yandex və Google-a giriş ləğv edildi 
5 və 6 oktyabr tarixlərində Google və Yandex axtarış, poçt və xəbər xidmətlərini fərqli 
müvəffəqiyyətlə istifadə etmək mümkün idi, lakin axşama doğru Yandex-ə giriş ümumiyyətlə 
mümkün olmayıb. Mobil rabitə və Wi-Fi üçün VPN-lər eyni zamanda pullu olanlar da bloklanmışdır. 
Mənbə: profit.kz, 8 oktyabr 2020 
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Azerbaijan 

The official telegram channel of the Ministry of Defence has 
been launched 
On October the official telegram channel of the Ministry of Defence of the Republic of Azerbaijan 
was launched. 

Source: xeberler.az, October 1, 2020 

Hacker attacks on government websites have been prevented 
Attempts by hacker groups to attack 83 state websites are wrong. The statement was announced by 
the Centre for Combating Computer Incidents of the State Service for Special Communications and 
Information Security. Although DDoS attempts were made to attack these sites at 1-2 AM, each of 
these attacks was successfully prevented. 

Source: xeberler.az, October 2, 2020 

Hackers hacked the IT systems of Azerbaijan’s government 
Security researchers from Cisco's Talos division have reported a vicious campaign in which hackers 
secretly hacked into the IT networks of the Azerbaijani government and gained an access to the 
diplomatic passports of some representatives. 

Source: securitylab.ru, October 7, 2020 

Azerbaijani users of Mail.ru are being "phishing" attacked 
The Electronic Security Service under the Ministry of Transport, Communications and High 
Technologies has registered mass phishing campaigns against Azerbaijani users of Mail.ru e-mail 
service misleading users to download a file containing malicious software.  

Source: xeberler.az, October 9, 2020 

The number of e-signature users rose by 15 percent 

In January-September of this year, 30,784 e-signature (e-İmza) certificates were issued by the 
National Certification Services Centre, which is 15% more in comparison to the beginning of the year. 

Source: xeberler.az, October 12, 2020 

Fake messages are sent on behalf of Azerbaijani banks 

Deloitte Cyber & Technology News digest 
Issue #7 
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The Electronic Security Service under the Ministry of Transport, Communications and High 
Technologies has stated that the fake emails were sent on behalf of Azerbaijani banks. That emails 
were sent through proxy servers due to the attack of main servers by hackers. The appeal also notes 
that the Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan as well as the Central Bank call on citizens 
to withdraw funds from bank accounts in connection with alleged cyber-attacks. 

Source: mincom.gov.az, October 12, 2020 

"AzScienceNet"'s users have been victims of phishing attacks 

Mass "phishing" attacks were registered against the users of the e-mail service of the "AzScienceNet" 
science computer network of the Institute of Information Technologies of ANAS (Azerbaijan National 
Academy of Sciences). According to the Institute of ANAS, the purpose of "phishing" attacks is to 
create fear and anxiety among the population by spreading disinformation as well as to use users' 
devices for malicious purposes by spreading their devices with malware viruses. 

Source: xeberler.az, October 13, 2020 

The Ministry of Transport, Communications and High 
Technologies warns citizens 

The Electronic Security Service under the Ministry of Transport, Communications and High 
Technologies has stated that fake messages were sent on behalf of the Association of Banks of 
Azerbaijan via Telegram, WhatsApp and other channels. Adversaries were stating that Azerbaijani 
banks have been subjected to cyber-attacks and until the Electronic Security Service under the 
Ministry of Transport, Communications and High Technologies investigates this issue, accounts are 
temporarily going to be frozen. 

Source: mincom.gov.az, October 13, 2020 

Fake messages are sent on behalf of the processing centre of 
Azerbaijan 
On behalf of the Azericard processing centre, specious messages are sent to bank account holders 
regarding "transfer / deletion" under the fake name "Azericard". According to Azericard, these items 
are not related to Azericard and contain disinformation. 

Source: xeberler.az, October 14, 2020 

The ministry recommended the sites to reinforce the security 
measures 
Attempts are being made by hackers to spread misinformation through cyber-attacks carried out 
using the security vulnerabilities of a number of news sites in our country. In this regard, the Ministry 
of Transport, Communications and High Technologies of the Republic of Azerbaijan recommends 
that the owners of all private Internet resources, especially news sites, strengthen appropriate 
security measures to prevent the insidious actions of the adversary. 

Source: xeberler.az, October 15, 2020 
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Warning: threat of "phishing" attack 

The "phishing" e-mail sent to users states that the Information Center of the State Agency for Citizen 
Services and Social Innovations under the President of the Republic of Azerbaijan has prepared a 
special training program for Foreign Ministry employees in order to protect against the growing 
cyber attacks. At the same time, in order to participate in the training, you will be asked to enter your 
corporate email and password. When a user logs in and provides information, that information falls 
into the hands of cybercriminals. 

Source: mincom.gov.az, October 20, 2020 

Fake emails are sent on behalf of the Deposit Insurance Fund 

The fake letters sent to citizens by e-mail allegedly state that the Deposit Insurance Fund will be 
suspended from November 1, 2020 and the funds will be directed to the military needs of the state. 
The Electronic Security Service under the Ministry of Transport, Communications and High 
Technologies informs citizens that this information does not reflect the truth. 

Source: mincom.gov.az, October 26, 2020 

E-government developed hybrid classification method to 
detect articles related to terrorism  
Methods of multi-purpose intellectual analysis of information belonging to citizens in the e-
government environment have been developed. The main scientific-theoretical and practical issues 
are the analysis of the current state of e-government analysis technologies and problem 
identification, the development of methods for classifying and filtering texts promoting terrorism, 
the development of methods for detecting and analyzing hidden social networks. 

Source: xeberler.az, October 27, 2020 

Fake emails are sent on behalf of the Ministry of Transport, 
Communications and High Technologies 
The adversary sends "phishing" e-mails on behalf of the Ministry of Transport, Communications and 
High Technologies. Fake emails ask users to register and confirm their e-mails within 48 hours by 
accessing the link provided in the letter. Otherwise, those users will not be able to use their emails. 
In order to increase the reliability of the false letter, the text shall include the flag and coat of arms 
of the Republic of Azerbaijan, the logo of the ministry, the address and the name of the official. The 
purpose is to capture relevant information by distracting users, forcing them to access malicious 
links, and thus finding access to the equipment and network used by those individuals. 

Source:  mincom.gov.az, October 29, 2020 
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Russian SMB doubles spending on cybersecurity 
Analysts of the antivirus company Kaspersky Lab conducted another survey, during which it was 
found that Russian small and medium-sized businesses have significantly increased their security 
spending. 

Source: anti-malware.ru, October 1, 2020 

IT companies offered the Ministry of Digital Affairs to install 
the Russian operating system on all computers 
IT companies offered the Ministry of Digital Affairs to install the Russian operating system on all 
computers that will be sold in the country. This should not affect the stability of the devices, but will 
increase their price, experts said. 

Source: securitylab.ru, October 6, 2020 

Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs: A bill 
banning modern encryption protocols for sites in the Russian 
Federation  
Russia was concerned with bill that prohibits modern encryption protocols. Business believes it is 
tantamount to disconnecting from the global internet. 

Source: securitylab.ru, October 6, 2020 

Requirements of the Federal Security Service and the Ministry 
of Digital Affairs prevent the development of 5G networks in 
the Russian Federation 

Federal Security Service and the Ministry of Digital Affairs require the installation of domestic crypto 
protection on 5G network equipment for certification of base stations and smartphones. However, 
the manufacturers of this equipment do not intend to modify the devices for local requirements.. 

Source: securitylab.ru, October 8, 2020 

The largest Russian IT-associations complained about the 
collection of data from Muscovites 

According to the decree of the mayor of the capital, the Moscow authorities obliged employers to 
provide the numbers of mobile phones, cars and transport cards "Troika" of employees who switched 
to remote working. IT associations consider it illegal to collect and transfer personal information to 
third parties without the consent of employees. 

Source: securitylab.ru, October 13, 2020 

In 2020, theft from the accounts of Russians doubled 
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As the Prosecutor General's Office calculated, every fifth case of theft in Russia falls on the theft of 
funds from a citizen's account. In comparison with 2019, for eight months of 2020, there were twice 
as many similar incidents. 

Source: anti-malware.ru, October 13, 2020 

Norway accused Russia of cyberattack on the country's 
parliament 

Norway blames Russia for the hacker attack on the Storting (national assembly) email system, the 

country's government website says. The message of the Ministry of Foreign Affairs does not specify 

whether the accusation is linked to Russian government agencies or to hackers - Russian citizens. 

Source: securitylab.ru, October 14, 2020 

Insiders account for 60% of data leaks in Russia 

This year, 91% of Russian companies have already faced a leak of a client base, financial documents 

or personnel data. In the overwhelming majority of cases, the information was leaked through the 

fault of the employees themselves, moreover, 60% of incidents were the result of intentional 

actions, the rest - inattention or non-observance of basic safety rules. 

Source: anti-malware.ru, October 16, 2020 

Sberbank warned Russians about fraudulent calls from 
"prosecutors" 

Sberbank warns Russians about new tricks of fraudsters who are now hiding behind the 

prosecutor's office. By talking to the victim on the phone, he is persuaded to transfer money to a 

special account. 

Source: anti-malware.ru, October 16, 2020 

66% of Russians allow collection of personal data to fight 
COVID-19 

Most Russians agree to provide their personal data to the authorities if it helps to fight the spread 

of the coronavirus infection COVID-19. 

Source: anti-malware.ru, October 19, 2020 

Russian government agencies were told how to switch to 
domestic crypto communication 

The government of the Russian Federation has published recommendations for the transition of 

state services to the use of domestic methods and means of encryption. 

Source: anti-malware.ru, October 19, 2020 
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Moscow authorities will spend 155 million rubles on mass 
surveillance of citizens 

Within six months, 220 hardware and software complexes will be placed at public transport stops 

to collect MAC addresses of user devices and track pedestrian movement along them. 

Source: securitylab.ru, October 20, 2020 

Sberbank creates a system to track transactions and 
movement of Russians 

Sberbank is developing a geo-analytics service for businesses and regional authorities that will 

analyze banking transactions of Russians and compare them with information about the physical 

location of retail outlets. 

Source: securitylab.ru, October 20, 2020 

Yandex for the first time published a report on government 
requests for user data 
The Russian multinational company Yandex for the first time published a report on transparency, 
in which it spoke about the number of requests from government agencies for user data. 

Source: securitylab.ru, October 26, 2020 

Russian phone scammers switch to auto-dialing 
Telephone fraud with the use of robotic programs for initial calls is gaining popularity in Russia. 

Source: anti-malware.ru, October 27, 2020 

Sverdlovsk scammers stole 1 million rubles from the bank 
using a unique scheme 

The group was allegedly engaged in theft of funds from one of the Yekaterinburg banks by 

unauthorized debiting of funds to pay for gasoline at gas stations in Yekaterinburg and the 

Sverdlovsk region. 

Source: securitylab.ru, October 28, 2020 

Phishers sharply increase the number of attacks on Russian 
banks 
Russian credit institutions are sounding the alarm: the number of phishing attacks on employees' 
mailboxes has recently grown significantly. 

Source: anti-malware.ru, October 28, 2020 

Kazakhstan 
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Hackers look to amass browser passwords 
The integrated e-mail gateway has linked multiple mailings containing malicious software to 
government agencies. They were blocked by software and not delivered to final recipients. 

Source: profit.kz, October 5, 2020 

Kazakhstanis lose an average of 12 thousand tenge due to 
cyber fraudsters 
Kazakhstan has seen an increase in fraudster activity through e-mail, SMS, social networks, instant 
messengers and especially telephones. Bank card holders careless sending bank details by 
messenger or bank card photos in chats are also suffering. 

Source: profit.kz, October 5, 2020 

Cyber incident response services to appear in Kazakhstan 
banks 
The Kazakhstan Agency for Financial Market Regulation and Development has introduced a 
requirement from 1 January 2021 that Kazakhstan banks launch a special service for responding to 
cyber incidents. 

Source: profit.kz, October 6, 2020 

Dangerous AVEMARIA family virus attacks Kazakhstan 
During the monitoring of the Kazakhstan segment of the Internet, the Computer Incident Service of 
the State Technical Service (KZ-CERT) registered the document with a suspicious attachment. KZ-
CERT experts have identified this document as malware. KZ-CERT experts have determined that the 
malware software file belongs to the AVEMARIA family and is designed to track information and 
record user keystrokes. The software collects information on email and social media credentials, as 
well as data from online banking applications, etc. 

Source: profit.kz, October 14, 2020 

Kazakhstan cybersecurity appreciated in the international 
arena 
The Cybersecurity Alliance for Mutual Progress held its fifth annual conference from 14-20 
September 2020 to discuss information security issues and analyse the most significant information 
security incidents in 2019-2020. 

Source: profit.kz, October 19, 2020 

List of sites safe for children to be developed in Kazakhstan 
Deputy Chair of the Kazakhstan Committee for the Protection of Children's Rights Yulia Ovechkina 
says Kazakhstan will have developed a list of safe sites for children by the end of the year. 

Source: profit.kz, October 19, 2020 
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Internet fraud in Kazakhstan: thousands of cases remain 
unsolved 
Cases of Internet fraud have been growing recently. Most remain unsolved due to the complexity of 
investigations. 

Source: profit.kz, October 21, 2020 

Kazakhstani wallets targeted by scammers 

This October saw the number of requests to check suspicious Internet resources increase. Earlier, 

KZ-CERT had already warned about the risk of data leakage in the field of e-commerce. Experts have 

developed recommendations to protect the bank card information of Kazakhstanis. 

Source: profit.kz, October 26, 2020 

UAPF warns Kazakhstanis about fraudsters 
The Unified Accumulative Pension Fund has warned contributors and recipients of fraudulent offers 
to provide individual pension account statements for a fee have become more frequent in social 
networks and messengers. 

Source: profit.kz, October 27, 2020 

UAPF website interruptions: Kazakhstanis check pension 
savings 

The number of Unified Pension Savings Fund statement requests on the eGov website has increased 

fivefold, leading to pension fund portal overloads. 

Source: profit.kz, October 27, 2020 

Low detection rate of Internet fraudsters in Kazakhstan 
explained 
The Deputy Head of the Criminal Police Department Yerlan Omarbekov announced at a department 
briefing that the internal affairs bodies had solved 1.7 out of 8.3 thousand cases of Internet fraud in 
2020, detaining about 400 people. The number of Internet crimes increases with the development 
of cyberspace. 

Source: profit.kz, October 27, 2020 

Kaspi experiences "technical issues" 
On 28 October, the Kaspi.kz payment system suffered a serious failure leaving customers without 
access to financial transactions and card payments, unable to withdraw or pay in cash at ATMs, or 
make payments and transfers. No official reasons for the system failure have been given, but bank 
representatives are promising to restore normal service as soon as possible. 

Source: profit.kz, October 28, 2020 
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Kyrgyzstan 

Parliament website hacked in Kyrgyzstan 

The Kyrgyzstan parliament announced that its official website had been hacked, with the 
perpetrators demanding $ 10,000 in ransom. 

Source: securitylab.ru, October 19, 2020  

Uzbekistan 

CCTV cameras to identify anyone violating mask regimes in 
Uzbekistan 
According to the Regional Department of Internal Affairs’ press service, the Fergana region has 
launched a pilot photo and video programme to identify people not wearing masks. 

Source: profit.kz, Octoer 19, 2020 

Uzbekistan plans to join PayPal 
Uzbekistan Minister for the Development of Information Technology and Communications Shukhrat 
Sodikov, has announced that Uzbekistan, the only Central Asian country not yet connected to the 
PayPal money transfer system, will soon be joining the system. 

Source: profit.kz, October 28, 2020 

Mongolia 

Use of electronic signatures discussed in Mongolia 

Mongolia's Standing Committee for Innovation and Electronic Policy discussed the use of electronic 
signatures and official correspondence between government agencies. 

Source: profit.kz, October 7, 2020  

Turkmenistan 

Access to Yandex and Google blocked in Turkmenistan 

The search, mail and news services Google and Yandex opened on 5 and 6 October with varying 
success. Yandex was down come evening time, while mobile communication VPNs and Wi-Fi, 
including paid options, had been blocked. 

Source: profit.kz, October 8, 2020 
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