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Azərbaycan 

NRYTN genişzolaqlı internetin əhatə dairəsini genişləndirmək 
üçün yeni texnologiya tətbiq edir 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi “Aztelekom” MMC regionlarda genişzolaqlı 
internetin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə şəbəkə 
infrastrukturu layihəsi hazırlayıb. İlkin mərhələdə dörd regionda – Gəncə, Sumqayıt, Abşeron və 
Masallıda ən yeni GPON (Gigabit Passive Optical Network) texnologiyasından istifadə olunmaqla 
infrastruktur rekonstruksiya ediləcək. 

Mənbə: xeberler.az, 4 avqust 2020 

Azərbaycanda internet istifadəçiləri lokal təhdidlərlə üzləşib 

https://xeberler.az/new/details/nrytn-geniszolaqli-internetin-ehate-dairesini-genislendirmek-ucun-yeni-texnologiya-tetbiq-edir--25490.htm
https://xeberler.az/new/details/nrytn-geniszolaqli-internetin-ehate-dairesini-genislendirmek-ucun-yeni-texnologiya-tetbiq-edir--25490.htm
https://xeberler.az/new/details/azerbaycanda-internet-istifadecileri-lokal-tehdidlerle-uzlesib--25497.htm


Kaspersky-nin məlumatına görə 2020-ci ilin ilk altı ayında Azərbaycanda demək olar ki, ev 
istifadəçilərinin 41%-i və korporativ istifadəçilərin 30%-i lokal adlandırıla biləcək, yəni cihazlara 
birbaşa şəbəkədən yox, müxtəlif portativ daşıyıcılardan, məsələn USB fleşlər və ya yaddaş 
kartlarından düşən təhdidlərlə üzləşib. Bununla yanaşı, ev istifadəçilərinin 9%-i və korporativ 
istifadəçilərin 5%-i internetdə yoluxma riski ilə üzləşib. 

Mənbə: xeberler.az, 7 avqust 2020 

“LegalAid” mobil tətbiqi vətəndaşların istifadəsinə verilib 

Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası və “LEGALAID” MMC-nin birgə tərəfdaşlığı əsasında 
“LegalAid” adlı elektron hüquqi yardım mobil tətbiq platforması yaradılıb və vətəndaşların 
istifadəsinə verilib. Mobil tətbiq son dövrlərdə ölkəmizdə aparılan hərtərəfli islahatlar, rəqəmsal 
transformasiyanın daha bir nümunəsi olmaqla vətəndaşların vəkillərə müraciət imkanlarını 
genişləndirəcək və hüquqi yardıma əlçatanlığı artıracaq. Eyni zamanda, “LegalAid” proqram təminatı 
vətəndaşlara yönəlmiş təşəbbüs olmaqla vətəndaşların hüquqi dəstək əldə etməsini  asanlaşdıracaq, 
onların resurslarına qənaət edəcək və vəkillər tərəfindən hüquqi dəstəyin göstərilməsində 
səmərəliliyi artıracaq. 

Mənbə: xeberler.az, 10 avqust 2020 

Mərkəzi Bank Ani Ödənişlər Sistemini pilot rejimində təqdim 
edib 

“2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə 
Dövlət Proqramı” çərçivəsində ölkədə yeni rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının tətbiqi, ödəniş 
xidmətlərinə əlçatanlığın artırılması məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən reallaşdırılan Ani Ödənişlər 
Sistemi (AÖS) pilot rejimində istismara verilib. 

Mənbə: xeberler.az, 12 avqust 2020 

Elektron Təhlükəsizlik Xidməti vətəndaşları şəbəkə 
qurğularındakı təhlükə ilə bağlı xəbərdar edir 

Son günlər ölkəmizdə “Wi-Fi” təhlükəsizliyi ilə bağlı insidentlərin sayının kəskin artması, xüsusilə 
istifadəçilərin şəbəkə qurğularını (router və modemlər) ələ keçirərək “Wi-Fi” şəbəkə adlarının 
arzuolunmaz şəkildə dəyişdirilməsi halları müşahidə edilir. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən insidentlər araşdırılır. Araşdırmalar 
nəticəsində hücumların baş verməsinin əsas səbəbinin şəbəkə qurğularının təhlükəsizliyi üçün sadə 
təhlükəsizlik tənzimləmələrinin tətbiq edilməməsinin olduğu müəyyən edilib. Belə ki, qurğular üçün 
standart və zəif parollardan (admin, password, 12345 və s.), şəbəkə adlarında müəyyənləşdirici 
məlumatlardan (ad, soyad, telefon nömrəsi, ünvan və s.) istifadə olunub, eləcə də proqram təminatı 
yeniləmələri aparılmayıb. 

Mənbə: mincom.gov.az, 14 avqust 2020 

 

Azərbaycanda yeni xəbər mübadiləsi sistemi istifadəyə verilib 

https://xeberler.az/new/details/legalaid-mobil-tetbiqi-vetendaslarin-istifadesine-verilib--25504.htm
https://xeberler.az/new/details/merkezi-bank-ani-odenisler-sistemini-pilot-rejiminde-teqdim-edib--25517.htm
https://xeberler.az/new/details/merkezi-bank-ani-odenisler-sistemini-pilot-rejiminde-teqdim-edib--25517.htm
https://mincom.gov.az/az/view/news/965/elektron-tehlukesizlik-xidmeti-vetendashlari-shebeke-qurgularindaki-tehluke-ile-bagli-xeberdar-edir-
https://mincom.gov.az/az/view/news/965/elektron-tehlukesizlik-xidmeti-vetendashlari-shebeke-qurgularindaki-tehluke-ile-bagli-xeberdar-edir-
https://xeberler.az/new/details/azerbaycanda-yeni-xeber-mubadilesi-sistemi-istifadeye-verilib--25526.htm


Layihənin əsas məqsədi agentlik və xəbər portallarının istehsal etdiyi məhsulları bir platformada 
birləşdirmək, eləcə də KİV-lər arasında bu sistem vasitəsilə əməkdaşlıq yaratmaqdır. Bu zaman xəbər 
portalları öz məlumatlarını mübadilə etmiş olacaqlar. Sistemin üstün cəhətlərinə gəlincə, bura 
qoşulan saytlar oxucu itirmir, əksinə qazanır. Belə ki, əgər hansısa saytdan digər saytlara keçid olubsa, 
sistem həmin sayta eyni sayda oxucu yönləndirir. 

Mənbə: xeberler.az, 15 avqust 2020 

Azərbaycanda mobil və sabit internetin sürəti yenidən artıb 

Bu ilin iyul ayında Azərbaycanın mobil rabitə operatorlarının şəbəkələrində giriş internet trafikinin 
orta sürəti 31,23 Mbit/s-ə təşkil edib. "Ookla"nın "Speedtest Global Index"in verdiyi məlumata görə 
bu göstərici iyun ayı ilə müqayisədə 0,77% artıb. 

Mənbə: xeberler.az, 18 avqust 2020 

Azərbaycanda kompüter avadanlıqlarının istehsalı 43% artıb 

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda kompüter, elektron və optik məhsulların, elektrik 
avadanlıqlarının istehsalı sahələrində 123,4 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub. Bu barədə 
Dövlət Statistika Komitəsi xəbər verir. Məlumata görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə kompüter, 
elektron və optik məhsulların istehsalı 42,8%, elektrik avadanlıqlarının istehsalı isə 5,1% artıb. 

Mənbə: techland.az, 23 avqust 2020 

Azərbaycanda "e-imza" istifadəçilərinin sayı kəskin artıb 

Bu ilin iyul ayı ərzində Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi tərəfindən 12 681 elektron imza ("e-imza") 
sertifikatları verilib. Bu barədə Məlumat Hesablama Mərkəzindən (MHM) bildirilib. İyul ayında verilən 
"e-imza" sertifikatların sayı iyun ayına nisbətən 2,5 dəfə artıb. 

Mənbə: xeberler.az, 28 avqust 2020 

 

MDB 

Rusiya 

Ruslar biometrik məlumatları smartfon vasitəsilə daxil edə 
biləcəklər 

Parlamentskaya Gazeta xəbər verir ki, bu il 22 aprel tarixində Dövlət Duması deputatları və Federasiya 
Şurasının üzvləri "İnformasiya, informasiya texnologiyaları və informasiyanın qorunması haqqında" 
qanuna dəyişiklik etdilər. Layihənin mətninə görə ruslar biometrik məlumatlarını cib telefonu, 
smartfon, planşet və ya fərdi kompüterdən istifadə edərək vahid biometrik sistemə daxil edə 
biləcəklər. Məlumatların işlənilməsi vahid biometrik sistemin operatoru tərəfindən təqdim olunan 
xüsusi proqramdan istifadə etməklə həyata keçiriləcəkdir. 

https://xeberler.az/new/details/azerbaycanda-mobil-ve-sabit-internetin-sureti-yeniden-artib--25533.htm
https://techland.az/azerbaycanda-komputer-avadanliqlarinin-istehsali-43-artib
https://xeberler.az/new/details/azerbaycanda-e-imza-istifadecilerinin-sayi-keskin-artib--25570.htm
https://www.securitylab.ru/news/510816.php
https://www.securitylab.ru/news/510816.php


Mənbə: securitylab.ru, 4 avqust 2020 

Rusdilli xaker forumunda 900 VPN serverinin parolu açıqlandı 

Naməlum kiber cinayətkar rusdilli xaker forumunda 900-dən çox Pulse Secure korporativ VPN 
serverindən istifadəçi adlarını, şifrələrini və IP ünvanlarını yerləşdirdi. Bütün məlumatlar sadə mətn 
formatındadır. 

Mənbə: anti-malware.ru, 5 avqust 2020 

Moskva metrosunda üz tanıma sistemi qurulacaq 

İctimai simsiz şəbəkələrin yaradılması və kommersiyalaşdırılması ilə məşğul olan Rusiyanın 
telekommunikasiya şirkəti Maksimatelecom, Moskva Metro vaqonlarının üz tanıma funksiyası olan 
video nəzarət sistemi ilə təchiz edilməsi üzrə tenderin qalibi oldu. 

Mənbə: securitylab.ru, 5 avqust 2020 

Ruslara qida çatdırılma saytlarının zərərli klonları barədə 
xəbərdarlıq edildi 

Ruslar yemək və elektronika sifariş edərkən diqqətli olmalıdırlar. Bu barədə COVID-19 
pandemiyasının başlamasından bəri bir çox saxta veb saytları qeydə alan informasiya təhlükəsizliyi 
mütəxəssisləri tərəfindən xəbərdarlıq edilir. 

Mənbə: anti-malware.ru, 5 avqust 2020 

Rospeçat saxta xəbərləri tanımaq üçün xidmət yaratmaq istəyir 

Rospeçat süni intellektə əsaslanan və xəbərlərin etibarlılığını yoxlayacaq məlumat xidməti yaratmağı 
təklif edir. RBC bu barədə Rospeçat rəhbərinin müavini İlya Lazarevin Rəqəmsal İnkişaf, Rabitə və 
Kütləvi İnformasiya Nazirliyinə göndərdiyi məktuba istinad edərək yazır. 

Mənbə: securitylab.ru, 5 avqust 2020 

Rusiya vətəndaşların smartfonlar vasitəsi izlənilməsi  
proqramlarının sayına görə liderdir 

2020-ci ilin ilk yarısında mütəxəssislər Rusiya smartfonlarında 2019-cu ilin ilk altı ayına nisbətən 
izləməni təmin edən daha çox tətbiqi proqramlar aşkar etmişlər. Kaspersky Laboratoriyasına görə bu 
rəqəm 28% artmışdır. 

Mənbə: securitylab.ru, 6 avqust 2020 

ABŞ Dövlət Departamenti Rusiya vətəndaşlarına SMS 
mesajlarının göndərilməsini təsdiqləyib 

https://www.anti-malware.ru/news/2020-08-05-1447/33329
https://www.securitylab.ru/news/510848.php
https://www.anti-malware.ru/news/2020-08-05-111332/33331
https://www.anti-malware.ru/news/2020-08-05-111332/33331
https://www.securitylab.ru/news/510828.php
https://www.securitylab.ru/news/510828.php
https://www.securitylab.ru/news/510828.php
https://www.securitylab.ru/news/510924.php
https://www.securitylab.ru/news/510924.php


RİA Novosti xəbər verir ki, ABŞ Dövlət Departamenti Amerika seçkilərinə müdaxilə edən şəxslərin 
tapılması proqramı çərçivəsində Rusiya da daxil olmaqla, xaricə SMS göndərir. Bundan əvvəl ABŞ 
Dövlət Katibi Mike Pompeo ABŞ hökumətinin "xarici hökumətlərin əmri və ya nəzarəti altında hərəkət 
edərək ABŞ-da seçkilərə müəyyən cinayət əməlləri ilə müdaxilə edən şəxslərin müəyyənləşdirilməsi 
və ya aşkarlanması üçün" 10 milyon dollar mükafat elan etdiyini açıqladı. Daha sonra Dövlət 
Departamenti kiber cinayətkarlardan bəhs etdiyinə aydınlıq gətirdi. Bundan sonra Rusiyadakı bir sıra 
istifadəçilər müvafiq məzmunlu SMS-lər almağa başladılar. 

Mənbə: securitylab.ru, 7 avqust 2020 

Sberbank insanların kütləvi toplaşdığı məkanları aşkar edən  
sistem sınaqdan keçirir 

Sberbank ofislərindən birində genişlənmiş reallıq (AR) texnologiyasından istifadə edərək insanların 
kütləvi toplaşdığı yerləri və ya böyük çoxmərtəbəli binaları aşkar etmək üçün yaradılmış sistemi 
sınaqdan keçirir və 2021-ci ildə həmin sistemi fəaliyyətə buraxmağı planlaşdırır. 

Mənbə: securitylab.ru, 9 avqust 2020 

Google məzmunun seçilmiş filtrasiyasına görə Rusiyada 1,5 
milyon rubl cərimə olundu 

Rusiya rəsmiləri hələ də Google axtarış nəticələrində ölkədə qadağan olunmuş məzmunun 
bloklanması keyfiyyətindən razı deyillər. Bu səbəbdən Moskvadakı məhkəmə İnternet nəhənginə bir 
milyon yarım rubl pul cəzası kəsmişdir. Bu, eyni səbəbdən Google qarşı təyin edilmiş  ikinci cərimədir. 
2018-ci ilin dekabr ayında şirkət 500 min rubl cərimələnmişdir. 

Mənbə: anti-malware.ru, 10 avqust 2020 

Peterburq və Kazan proqramçıları DIGITAL SUPERHERO 
xakatonlar seriyasının ikinci mərhələsinin qalibləri oldular 

Rusiyanın 41 şəhərindən olan proqramçılar 7 gün ərzində Ak Bars Bank, InnoSTage İT şirkəti və 
beynəlxalq Kaspersky iHub tərəfindən "Fintech & Security Superhero" hackatonu çərçivəsində elan 
olunan problemlərin həlli üçün seçimlər hazırladılar. 

Mənbə: securitylab.ru, 10 avqust 2020 

Roskomnadzor rusların fərdi məlumatlarının sızmasına görə 
cərimələrin artırılmasını təklif etdi 

Roskomnadzor-a görə, Rusların fərdi məlumatlarının qanunsuz istifadəsi ilə bağlı işlərə və bu kimi 
pozuntulara görə cərimələrə baxılması üçün iddia müddəti artırılmalıdır. Şöbənin mövqeyi Vladimir 
Putinlə görüşdə hazırkı rəhbəri Andrey Lipov tərəfindən şərh edilmişdir. Lipov vətəndaşların fərdi 
məlumatlarının qanunsuz istifadəsinə görə ən böyük cəriməni - 75 min rublu nümunə olaraq   
göstərdi. Roskomnadzor rəhbərinin sözlərinə görə bu, cinayətkarların əldə etdiyi mənfəət və 
vətəndaşlara dəyən ziyanla müqayisədə xırdalıqdır. 

https://www.securitylab.ru/news/510936.php
https://www.securitylab.ru/news/510936.php
https://www.anti-malware.ru/news/2020-08-10-111332/33370
https://www.anti-malware.ru/news/2020-08-10-111332/33370
https://www.securitylab.ru/news/510953.php
https://www.securitylab.ru/news/510953.php
https://www.anti-malware.ru/news/2020-08-10-111332/33371
https://www.anti-malware.ru/news/2020-08-10-111332/33371


Mənbə: anti-malware.ru, 10 avqust 2020 

Bank fırıldaqçılarının zəngləri Ruslara orta hesabla 5000 rubla 
başa gəlir 

Bank fırıldaqçıları ilə görüşdükdən sonra Rusiyanın etibarlı vətəndaşı orta hesabla təxminən beş min 
rubl itirəcək. "Kasperski Laboratoriyası"sorğusunun nəticələrində məhz bu məbləğ göstərilir. 

Mənbə: anti-malware.ru, 11 avqust 2020 

Lavrov hesab edir ki, Almaniyadan Rusiyaya kiberhücumların 
sayı artıb 

Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Almaniyadan gələn kiberhücum sayının artmasından 
narahatdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bu vəziyyəti artıq Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Heiko Maas 
ilə müzakirə edib. 

Mənbə: anti-malware.ru, 11 avqust 2020 

Rusiyada QR kod fırıldaqçıları fəallaşdı 

Son vaxtlar Rusiyada QR kodlarından istifadə etməklə yeni fırıldaqçılıq halları ilə bağlı artım müşahidə 
olunur. Sxem çox sadə işləyir - təcavüzkarlar qurbanı aldatmaqla kağıza yazılmış QR kodu skan etməyə 
məcbur edir və bundan sonra onun telefonuna zərərli proqram təminatı quraşdırılır. Dələduzlar QR 
kodlarını hər yerə - elektrik dirəklərinə, skamyalara, liftlərə və s. yapışdırırlar. Həmçinin elektron 
mağazalar adından saxta broşürlər çap edərək poçt qutularına atırlar. 

Mənbə: securitylab.ru, 11 avqust 2020 

Yay tətilindən sonra Ruslara qarşı AB-nin kiber sanksiyaları 
tətbiq oluna bilər 

Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Hayko Maas ümid edir ki, 2015-ci ildə Bundestaqa qarşı xaker 
hücumuna görə Avropa İttifaqının təyin etdiyi sanksiyalar yay tətilindən sonra Berlinin təklifi bütün 
lazımi prosedurları keçdikdən sonra Rusiya vətəndaşlarına tətbiq olunacaq.  

Mənbə: securitylab.ru, 11 avqust 2020 

Müdafiə Nazirliyi məxfi məlumatların siyahısını genişləndirməyi 
təklif edir 

Rusiya Hərbi İdarəsi "dövlət və ya hərbi sirr" kateqoriyasına aid olmayan, lakin "rəsmi sirr" hesab 
olunan məlumatların təsnifləşdirilməsinə dair qanunun qəbul edilməsi təşəbbüsünü irəli sürmüşdür. 
Bununla əlaqədar "Müdafiə haqqında" qanuna dəyişikliklər edilməsi təklif olunur. 

Mənbə: securitylab.ru, 14 avqust 2020 

https://www.anti-malware.ru/news/2020-08-11-111332/33379
https://www.anti-malware.ru/news/2020-08-11-111332/33379
https://www.anti-malware.ru/news/2020-08-11-111332/33380
https://www.anti-malware.ru/news/2020-08-11-111332/33380
https://www.securitylab.ru/news/510980.php
https://www.securitylab.ru/news/510989.php
https://www.securitylab.ru/news/510989.php
https://www.securitylab.ru/news/511211.php
https://www.securitylab.ru/news/511211.php


Rusiya darkvebi ABŞ vətəndaşlarının işsizlik müavinətlərini 
oğurlamaqda ittiham olunur 

Kibertəhlükələrin təhlili ilə məşğul olan IntSights şirkəti darkvebdə rusdilli forumların iştirakçıları 
tərəfindən ABŞ vətəndaşlarının fərdi məlumatlarını oğurlayan və onlar üçün işsizlik müavinətləri 
almağa çalışan saxta sxemlərdən danışıb. 

Mənbə: anti-malware.ru, 17 avqust 2020 

Rusiya Federal Vergi Xidməti onların adından istifadə edərək 
elektron poçt vasitəsi ilə fişinq barədə xəbərdarlıq etdi 

Hüquqi şəxslər və dövlət qurumları təcavüzkarların Federal Vergi Xidməti (“FVX”) adından e-məktub 
göndərdikləri yeni fişinq kampaniyasının əsas hədəfinə çevrildi. Kiber cinayət əməliyyatı Group-IB-ə 
məxsus CERT-GIB mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən qeydə alınıb. Göndərilən məktublar icra 
hakimiyyətinə çağırış kimi maskalanmışdır. Əslində təcavüzkarlar qurbanın kompüterinə yoluxmuş 
cihazı uzaqdan idarə etməyə imkan verən zərərli proqram yükləməyə çalışırlar. 

Mənbə: anti-malware.ru, 17 avqust 2020 

Yaz aylarında Avito və SDEK-in fişinq nüsxələrinin sayı artmışdır 

Kiber cinayətkarlar onlayn alış-veriş və çatdırılma sevənləri hədəf almağa davam edirlər. Yazda 
tədqiqatçılar bu cür fişinq hücumlarının artdığını qeydə aldığı halda, belə hallara yayda daha da çox 
təsadüf olunmuşdur. Kaspersky Laboratoriyasının mütəxəssisləri bu artan kiber təhlükə barədə 
danışdılar. Hələ aprel ayında mütəxəssislər onlarla fişinq səhifəsi aşkar etmişdilər, amma iyul ayında 
onların sayı yüzlərlə artmışdır. Təcavüzkarlar öz resurslarını reklam lövhələrinin saytları altında 
gizlətmişlər. 

Mənbə: anti-malware.ru, 18 avqust 2020 

Ruslara yüzlərlə saxta aviabilet veb saytından xəbərdarlıq 
edilmişdir 

Rusiyalı istifadəçilərə aviabilet saytları kimi maskalanan saxta mənbələr barədə xəbərdarlıq edildi. 
Group-IB mütəxəssisləri 100-dən çox belə saxta onlayn platforma aşkar etdilər. 

Mənbə: anti-malware.ru, 18 avqust 2020 

FinCERT bankları hesablardan pul oğurlanmasının yeni forması 
barədə xəbərdar etdi 

Rusiya Mərkəzi Bankı kredit qurumlarına və vətəndaşlara müştərilərin hesablarından pul 
oğurlanmasının yeni forması barədə xəbərdarlıq etdi. Bu dəfə təcavüzkarlar Sürətli Ödəniş 
Sistemindən və açıq API-də olan zəiflikdən istifadə edirlər. 

Mənbə: anti-malware.ru, 24 avqust 2020 
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Kiber casuslar Rusiyanın kiçik və orta sahibkarlarına qarşı 
hücumlar təşkil edir 

Rusiyada kiçik və orta ölçülü müəssisələrə qarşı yeni iri həcmli kiber cinayət kampaniyası 
reallaşmaqdadır. Təcavüzkarların hərəkətləri "Kaspersky Laboratoriyası"nın mütəxəssisləri 
tərəfindən diqqətlə izlənilmişdir. Mütəxəssislərin fikrincə, DeathStalker qrupu 2012-ci ildən bəri kiber 
cinayətlə məşğuldur. Kiber cinayətkarların qurbanları arasında dünyanın kiçik və orta sahibkarları var. 
Bu yaxınlarda DeathStalker Rusiya təşkilatlarına hücum etməyə başlamışdır. Tədqiqatçıların sözlərinə 
görə bu qrup son vaxtlar xüsusilə aktiv olmuşdur. 

Mənbə: anti-malware.ru, 24 avqust 2020 

Rusiya Federasiyasında Zoom platformasının analoqu yaradıla 
bilər 

Rusiyada təhlükəsiz video konfranslar üçün bulud platforması əsasında Zoom-a bənzər xidmət 
yaratmaq üçün işlər aparılır. Bunu "Rostech" dövlət korporasiyasına daxil olan tərtibatçı “Avtomatika” 
konserninin baş direktoru Vladimir Kabanov söyləyib. 

Mənbə: securitylab.ru, 26 avqust 2020 

Qazaxıstan 

Qazaxıstan sabit internet sürətinə görə Qırğızıstan və 
Ermənistandan öndədir 
Qazaxıstanda 2020-ci ilin iyul ayına qədər İnternetə çıxışı olan 17,5 milyon abunəçi qeydə alındı. 
Bunların 15 milyonu İnternetə çıxışı olan mobil rabitə abunəçiləridir ki, bu da keçən ilə nisbətən  2,3% 
çoxdur. Sabit İnternet abunəçilərinin sayı 2,6 milyon (keçən illə müqayisədə 2,2% çox) təşkil edib ki, 
bunlardan da 2,5 milyon abunəçi yüksək sürətli genişzolaqlı çıxış əldə etmək imkanına malikdir 
(üstəlik ildə 2,2%). Sabit internetin sürətinə görə Qazaxıstan Qırğızıstan və Ermənistanı qabaqlayır, 
lakin Rusiya və Belarusiyadan geri qalır. Mobil İnternetə gəldikdə isə, Qazaxıstanın göstəriciləri 
Qırğızıstan və Belarusiya ilə müqayisədə daha yaxşı, lakin Rusiyadan daha pisdir. 

Mənbə: profit.kz, 7 avqust 2020 

Sənaye və İnfrastrukturun İnkişafı Nazirliyi gəmi sistemlərinin 
rəqəmsallaşdırılmasından danışdı 
Nur-Sultanda Sənaye və İnfrastrukturun İnkişafı Nazirliyinin Rəqəmsallaşma Günü keçirildi. İclas 
zamanı aşağıdakı layihələr təqdim edildi: "Gəmi sistemlərinin monitorinqi"; "Dib-dərinləşdirmə işləri 
kompleksi"; "Naviqasiya işarələri". Tədbir Nazir-müavini Dinara Şeqlovanın, eləcə də Zerde Holding 
SC və Astana Hub nümayəndələrinin iştirakı ilə onlayn formatda keçirilib. Tədbirin məqsədi keyfiyyətli 
layihələrin və təkliflərin hazırlanması ilə bağlı dialoq təşkil etmək olmuşdur.  

Mənbə: profit.kz, 11 avqust 2020 
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Qazaxıstanda iki yeni dövlət portalı istifadəyə verildi 
İnformasiya və Sosial İnkişaf Nazirliyi iki yeni portal - Vahid Dövlət Proqramları Portalı və Dövlət KİV 
Portalını istifadəyə verdi. Vahid Dövlət Proqramları Portalında dövlət proqramlarının gedişatı və icra 
mərhələləri, cavabdeh və nəzarətedici orqanlar haqqında bütün məlumatlar yer alır. 

Mənbə: profit.kz, 12 avqust 2020 

Qazaxıstanda qatar biletinin satışı sistemində nasazlıq baş verdi 
Texniki problemlər üzündən "Sərnişindaşıma" ASC-nin bilet satışı sistemi müvəqqəti olaraq sıradan 
çıxmışdır. Səyahət sənədlərinin (biletlərin) Bilet.railways.kz veb saytında və digər onlayn mənbələrdə 
qeydiyyatı müvəqqəti olaraq mümkün deyildir. 

Mənbə: profit.kz, 13 avqust 2020 

Zerde holdinqə "ağ haker" rəhbərlik edir 
Bugün hökumətin qərarı ilə Kiber Hücumların Təhlili və Təhqiqatı Mərkəzinin həmtəsisçisi Arman 
Askaroviç Abdrasilovun Zerde Holdinq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri təyin edildiyi 
məlum oldu. İndiyə qədər holdinqə Aleksey Nikolaevich Anisimov rəhbərlik edirdi. O, təqdim etdiyi 
ərizə ilə əlaqədar işdən azad edilmişdir.  

Mənbə: profit.kz, 13 avqust 2020 

Qazaxıstanın altı bölgəsi "E-cinayət işi" formatına keçdi 
Rəqəmsallaşmanın aktuallığını nəzərə alaraq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Xidməti cinayət prosesinin 
elektron formatda aparılmasına xüsusi diqqət yetirir. Bundan əlavə məhkəmə istintaqının elektron 
formatda aparılması və işlənmiş məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün iş yerlərinin tam 
təchiz edilməsi üzrə işlər sürətləndirilir. Nəticələr şöbənin mətbuat xidmətindən bildirilmişdir. 
Hazırda altı region - Akmola, Cambıl, Atırau, Qərbi Qazaxıstan, Pavlodar və Almatı cinayət işinin 
aparılmasının elektron formatına keçmişdir. 

Mənbə: profit.kz, 17 avqust 2020 

Karantindən sonra işi bərpa etmək yalnız onlayn qeydiyyatdan 
sonra mümkündür 
Epidemioloji vəziyyətin stabilləşməsi ilə əlaqədar olaraq hökumət avqustun 17-dən etibarən ticarət 
mərkəzləri, iaşə obyektləri, avtosalonlar, uşaq təhsil müəssisələri və s. daxil olmaqla bir sıra ticarət 
obyektlərindəki məhdudiyyətlərin ləğv olunmasına dair karantin tədbirlərinin mərhələli şəkildə 
azaldılması planını təsdiqlədi. Lakin, Qazaxıstanın baş sanitar həkiminin 14 avqust 2020-ci il tarixli, 47 
saylı qərarına əsasən bütün sahibkarlıq subyektlərinin icazə almaq üçün elektron rəqəmsal imzadan 
(“ERİ”) istifadə edərək Infokazakhstan.kz portalında qeydiyyatdan keçməsi mütləqdir. 

Mənbə: profit.kz, 18 avqust 2020 

https://profit.kz/news/58581/Dva-novih-gosudarstvennih-portala-zapustili-v-Kazahstane/
https://profit.kz/news/58583/Sboj-proizoshel-v-sisteme-prodazhi-biletov-na-poezda-v-Kazahstane/
https://profit.kz/news/58576/Holding-Zerde-vozglavil-belij-haker/
https://profit.kz/news/58593/Na-E-ugolovnoe-delo-pereshli-shest-regionov-strani/
https://profit.kz/news/58597/Vozobnovit-rabotu-posle-karantina-mozhno-tolko-posle-onlajn-registracii/
https://profit.kz/news/58597/Vozobnovit-rabotu-posle-karantina-mozhno-tolko-posle-onlajn-registracii/


Orta Asiyanın ən böyük texnoparkı MDB-dən startapları və İT 
şirkətlərini dəvət edir 
Astana Hub Beynəlxalq İnformasiya Texnologiyaları Texnoparkı MDB-də startaplar və İT şirkətlərinin 
inkişafı üçün yeni perspektivlər açır. Texnopark MDB ölkələrindən texnologiya şirkətlərini sakinlərin 
500-dən çox İT layihəsindən ibarət olan birliyə qoşulmağa və Astana Hub-un vençur kapital 
qoyuluşlarına və təhsil proqramlarına giriş imkanı əldə etməyə dəvət edir. 

Mənbə: profit.kz, 19 avqust 2020 

FHN: hər məktəb məsafədən təhsil üçün öz onlayn 
platformasını seçir 
Yeni tədris ili başlamazdan əvvəl məktəb direktorları müəllimlərə bunun necə başlayacağını, hansı 
sanitariya və epidemioloji tədbirlərin görüldüyünü, məsafədən təhsilin hansı platformalarda təşkil 
olunacağını izah etdilər. Bundan əlavə, direktorlar təhsil sistemində hansı dəyişikliklərin edildiyini 
izah etdilər. Yeni 2020-2021 tədris ili məsafədən təhsil ilə başlayacaq, lakin valideynlər 1-4 siniflərdə 
oxuyan övladlarını növbətçi siniflərə qeydiyyata sala biləcəklər. Hər sinifdə 15-dən çox şagird 
olmamalıdır. 

Mənbə: profit.kz, 20 avqust 2020 

Aviabiletlərin alışı zamanı zamanı Qazaxıstanlıların kart 
məlumatları oğurlanıb 
KZ-CERT Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Xidmətinə Group-IB-dən onlayn aviabilet almaq 
üçün 26 saxta İnternet mənbəyi ilə bağlı müraciət daxil oldu. KZ-CERT mütəxəssisləri Qazaxıstanda 
iki saxta sxem aşkarladılar. Bu internet mənbələri “İnternetdə Fişinq” olaraq təsnif edilir. 
İstifadəçilərə biletləri sərfəli qiymətə almaq təklif olunurdu. Bilet və ödəniş formasını seçdikdən 
sonra istifadəçi bank kartının rekvizitlərini daxil etməlidir. İstifadəçinin ödənişi həyata keçirmək 
razılığından sonra isə ödəniş kartının rekvizitlərinin təcavüzkarlara ötürülməsi baş verirdi. 

Mənbə: profit.kz, 26 avqust 2020 

Qazaxıstan əhalisini internetlə təmin etmək üçün hansı 
avadanlıq alınır? 
Nazirliyin Telekomunikasiya Komitəsinin sədri Vitali Yaroşenko bu barədə Qazaxıstan Respublikasının 
Prezidenti yanında Mərkəzi Rabitə Xidmətində keçirilən onlayn mətbuat konfransında bildirdi ki,  
“Nazirliyimiz artıq lazımi radio izləmə cihazlarını satın alır. Paytaxtda bütün texnologiyaların mövcud 
olduğu sirr deyil, lakin keyfiyyətin təmin edilməsində problemlər var. Keyfiyyətə nəzarət etmək üçün 
müəyyən bir ölçmə mexanizminə ehtiyacımız var. İndi şöbəmizdə İnternetin keyfiyyətini ölçə bilən 
iki xüsusi təchiz olunmuş maşın və daşına bilən dörd mexanizm (backpack) vardır. Bu il daha 6 xüsusi 
təchiz olunmu. avtomobil və 10 belə mexanizmin alınacağını bəyan etdik. Bundan əlavə, kənd 
yerlərində internetlə təmin olunmuş lakin hələ də problemlərin mövcud olduğu əraziləri müəyyən 
etmək üçün əhalidən əks əlaqə layihəsi hazırlanır”. 

Mənbə: inform.kz, 26 avqust 2020 
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Türkmənistan 

Türkmənistanda dövlət onlarla milli İT şirkətini 
rəqəmsallaşdırma prosesinə cəlb edəcək 

Türkmən Telekom Agentliyinin təşkil etdiyi onlayn konfransda 30-dan çox Türkmənistan İT şirkəti 
yüksək texnologiyalar sahəsində iş təkliflərini və imkanlarını təqdim etdilər. Özəl firmalarla dialoqa 
başlamaq təşəbbüsü dövlətin Türkmənistanın rəqəmsallaşmasına çoxlu sayda yerli podratçı şirkətləri 
cəlb etməyə hazır olduğunu nümayiş etdirdi. Bu əməkdaşlıq milli iqtisadiyyatın yeni sektorunun 
böyüməsini təmin edəcək və İT mütəxəssisləri üçün yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb olacaqdır. 

Mənbə: profit.kz, 5 avqust 2020 

Qırğızıstan 

Bişkekin azad iqtisadi zonasında qanunsuz mayninq ferması 
tapıldı 

Bişkek sərbəst iqtisadi zonasında qanunsuz fəaliyyət göstərən mayninq ferması təsbit edildi. Bu 
barədə İqtisadi Cinayətlərə Qarşı Mübarizə Dövlət Xidmətindən məlumat verilib. İqtisadi Cinayətlərə 
Qarşı Mübarizə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları 6 avqustda istintaq aparan hakimin əmri əsasında 
rəqəmsal pulların çıxarılması üçün ferma kimi təchiz edilmiş anqarda axtarış aparmışlar. 

Mənbə: profit.kz, 10 avqust 2020  

Özbəkistan 

Özbəkistan məktəblərində yeni tədris ilində kağız gündəliklər və 
jurnallar ləğv ediləcək 

Bu tədris ilindən başlayaraq Özbəkistanda 1200 məktəbdə kağız gündəliklər və jurnallar ləğv ediləcək. 
2020-2021-ci tədris ili başlamazdan əvvəl Xalq Təhsili Nazirliyi Daşkənddəki məktəblilərin 
valideynlərinə və ölkənin bütün bölgələrindəki minə yaxın məktəbə məlumat verdi ki, kağız gündəliyi 
almaq əvəzinə Kundalik.com elektron gündəliyinə abunə olmalısınız. 

Mənbə: profit.kz, 24 avqust 2020  

Monqolustan 

Monqolustan fintech şirkətlərinə ödəmə xidmətləri göstərmək 
üçün lisenziyalar verir 

21 avqustda Monqolustan Bankı, Milli Ödəmə Sistemi haqqında Qanunda göstərilən tələblərə cavab 
verən fintech şirkətlərinə ödəniş xidmətləri göstərmək üçün lisenziya verdi. Xüsusilə, mobil bank 
kartlarının emalı lisenziyası MOST Fintech MMC-yə, ödəmə kartlarının emalı lisenziyası isə M Chat 
MMC-yə verilib. 
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Mənbə: profit.kz, 25 avqust 2020 
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