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انجمن بازرسان تقلب گواهیشده:
گاهنمای 25سال نخست
مترجم :محسن قاسمی

 27ژوئن 1988
انجمن ملــی بازرســان تقلــب گواهیشــده ()NACFE
بنیانگذاری میشود .هیات مدیره دکتر دابیلیو .استیو آلبرشت،
بازرس تقلب گواهیشــده ،و حسابدار عمومی گواهیشده ،را به
عنوان دبیرکل منصوب میکند.
اکتبر 1988
هیات رئیســهی انجمن ،طبق برنامهی شــرایط پیشرفته،
اســتانداردهای حداقلی اولیه را برای دادن گواهینامه به اعضا
مقرر میکند.
دسامبر 1988
نخســتین گواهینامهی بازرس تقلب گواهیشــده به نانسی
ب َِردفورد ،بازرس تقلب گواهیشده ،و حسابدار عمومی گواهیشده،
اعطا میشود .وی بعدها مقام مالی ارشد انجمن میشود.

1985
دکتــر رونالد آر .کریســی و ژوزف تی .ولز ،بــازرس تقلب
گواهیشده ،و حسابدار عمومی گواهیشده ،انجمن پیشگیری
جرایــم مالــی ( )IFCPرا برای مطالعه دربــارهی پیشگیری
جرایم یقهســفیدان و فراهمآوردن آموزش در اینباره راهاندازی
میکنند.
بهـار 1987
انجمن پیشگیری جرایم مالی نخســتین شمارهی بولتن را
منتشر میکند؛ این نشریه از  1988به صورت فصلنامه منتشر
میشود.
آوریل 1987
پنج ســناتور آمریکا ،موســوم به "پنج کِیتینگ" ،از ادوین
گری ،رئیس پیشین هیات بانک وام مسکن فدرال ()FHLBB
دربارهی مناســببودن بازرسیها از موسســهی پسانداز و وام
لینکلــن متعلق بــه چارلز کیتینگ پرســش میکنند .هر پنج
سناتور مشــارکتهایی را برای پویش (کمپین) کیتینگ جلب
میکنند .پیامدهای شکســت مالی موسســهی پسانداز و وام
لینکلــن برای مالیاتدهندگان بیــش از  2میلیارد دالر برآورد
میشود.
 21جوالی 1987
دکتر رونالد آر .کریسی به طور نامنتظره در اثر یک حملهی
قلبی درگذشت.
پاییز 1987
شمارهی  1از دورهی  1نشریهی وایت پیپر منتشر میشود.
ژانویه 1988
بــری ماینکــو ،به دلیل فریــب ســرمایهگذاران و بانکها
به مبلــغ  100میلیون دالر ،محکوم میشــــود .وی رئیس و
مــدیرعامــــل زی بســـت کارپت و شرکـــــت فورنیچــر
کیلــینیگ بــود.
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1989
پنج شعبهی نخست انجمن راهاندازی میشوند :آستین ،دنور،
داالس/فورتورث ،هیوستون ،و اسپرینگفیلد.
فوریه 1989
نخستین هیات رئیسهی منتخب مستقر میشود.

شــمار اعضای انجمن از  3000تن فراتر میرود ،و پیوستن
کاناداییها نیز آغاز میشود.
بهـار 1991
دانشگاه نبرسکا رشتهی حسابداری با گرایش بازرسی تقلب
را راهاندازی میکند؛ این نخستین بار است که موضوع بازرسی
تقلب در ســطح دانشگاه به رسمیت شــناخته میشود .دکتر
بب َِرد ،بازرس تقلب گواهیشــده ،حســابدار عمومی
توماس ها 
گواهیشــده ،رئیس گروه حسابداری آن دانشگاه ،و عضو هیات
رئیسهی انجمن تدریس این دوره را آغاز میکند.
جوالی 1991
رودی جیولیانی به خاطر پیگرد قانونی جرایم یقهســفیدان
در مقام دادســتان منطقهی جنوبی نیویورک برندهی جایزهی
کریســی میشود .وی ســپس ،به عنوان ســخنران اصلی ،در
کنفرانس تقلب  1992سخنرانی میکند.
جوالی 1991
برنامــهی مجلهی اخبار ایبیســی ،با عنــوان "،"20/20
بخشهایــی از چگونگی ثبــت اقرارهای متقلبــان از جزئیات
جرایمشان توسط انجمن بازرســان تقلب گواهیشده را پخش
میکند .بینندگان این برنامه به حدود  30میلیون تن میرسد.

مارس 1989
شــرکت انجمن بازرسان تقلب گواهیشــده به عنوان یک
شرکت مدیریت انتفاعی تشکیل میشود.

سپتامبر 1991
ویدئوی "دفترپزی" ،شــامل مصاحبهی دکتــر ولز با ب ِری
ماینکو ،مدیر و مالک زی بست ،منتشر میشود.

 5-9ژوئن 1989
نخستین سمپوزیوم تقلب در آستین ،تگزاس برگزار میشود.
بیش از  160حسابرس و کارآگاه در این رویداد گرد هم میآیند.

 1اکتبر 1992
دکتر گیلبرت گِیز ،بازرس تقلب گواهیشده ،دبیرکل انجمن
میشود.

 1آگوست 1989
انجمن پیشگیــری جرایم مالی بخــش کارآموزی انجمن
میشود.

اکتبر 1992
هیات رئیســه اجازهی آزمون بازرس تقلب گواهیشــدهی
سراسری رایانهای را صادر میکند.

اکتبر 1989
سیافای نیوز آغاز بهکار میکند.

دسامبر 1992
اســتانداردهای صدور گواهینامهی انجمــن ارتقا مییابد.
دورهی خویشآمــوزی آمادگی آزمون سراســری بازرس تقلب
گواهیشده منتشر میشود.

 16-17اکتبر 1989
نخستین آزمون سراســری بازرس تقلب گواهیشده توسط
ناظران داوطلب برگزار میشود.
آوریل 1990
کتاب راهنمای بازرسان تقلب ،مستند بدنهی دانش بازرسی
تقلب ،منتشر میشود.
 12-15آگوست 1990
نخستین گردهمآیی بازرس تقلب گواهیشده در سن دیهگو،
کالیفرنیا برگزار میشــود .ســخنران مهمــان این گردهمآیی
ادوین جی .گری ،رئیس پیشــین هیات بانک وام مسکن فدرال
و شرکت وام رهنی مسکن فدرال است.
ژانویه 1991

ژانویه 1993
نام انجمن به انجمن بازرســان تقلب گواهیشده ()ACFE
تغییر میکند تا عضوپذیری بینالمللی آن را بهتر بازتاب دهد.
فوریه 1993
نخستین کنفرانس بیرون از آمریکای شمالی انجمن در سیدنی،
استرالیا برگزار میشود.
آوریل 1994
نخستین کنفرانس تقلب کانادایی برگزار میشود.
 1ژانویه 1995
خط تلفنی داغ انجمن ،موســوم به ا ِتیکزالیــن (خط اخالق)،
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راهاندازی میشود.
1996
نخستین "گزارش به ملت دربارهی تقلب و سوءاستفادهی شغلی"
منتشرمیشود.
ژانویه 1996
چشمپوشــی از آزمــون دیگر امکانپذیر نیســت؛ به جز به
صورت انفرادی و بر مبنای مورد به مورد .سیافای نیوز و وایت
پیپیر با هم ادغام میشوند و در قالب یک مجله درمیآیند.
اکتبر 1996
نخستین تارنمای انجمن راهاندازی میشود.
 1ژانویه 1997
متقاضیــان گواهینامــهی بازرس تقلب گواهیشــده ملزم
میشــوند نخست به عنوان اعضای وابســته به عضویت انجمن
درآیند ،سپس از راه فرایند تقاضای جداگانهای بـــازرس تقلب
گـواهیشده شوند.
 1ژانویه 1997
نخستین کنفرانس تقلب اروپایی برگزار میشود.
ژانویه 1999
نسخهی کانادایی آزمون سراسری بازرس تقلب گواهیشده
برگزار میشــود .انجمن به پاسداشــت اعضای کشتهشدهاش،
لری جِ نینگــز ،بازرس تقلب گواهیشــده ،حســابدار عمومی
گواهیشده ،و ت ِریسی ریچی ،بازرس تقلب گواهیشده ،حسابدار
عمومی گواهیشــده ،جوایز آموزشــی عالی خــود را صندوق
پژوهشی یادمان ریچی-جِ نینگز نامگذاری میکند.
1999
 25-30جوالی
10امین کنفرانس تقلب ساالنهی انجمن با گردهمآیی بیش از
 1500تن برگزار میشود.
مارس 2000
ویرایش بریتانیایی کتاب راهنمای بازرسان تقلب انجمن منتشر
میشود.

 8آوریل 2002
انران در پیگرد قضایی دادگاه محکوم میشود.
ژوئن 2002
تایکو سقوط میکند و مدیرعامل آن دنیس کوزالوسکی متهم
میشود.
 15ژوئن 2002
موسســهی حسابرسی آرتور اندرســن به دلیل از بین بردن
مستندات مرتبط با حسابرسی انران و جلوگیری از اجرای عدالت
محکوم میشود.
 25جوالی 2002
رسوایی وردکام برمال میشود.
 30جوالی 2002
قانون ساربنز-آکسلی تصویب میشود.
 2003اکتبر
ریچارد اسکراشــی ،مدیرعامل هِلثساوث ،نخستین مدیرعامل
که به زیر پا گذاشتن قانون ساربنز-آکسلی متهم میشود.
می 2004
وایت پیپر فراد مگزین( ،مجلهی تقلب) میشود.
اکتبر 2003
مارتین گ َِرس ،مدیرعامل رایت ا ِید ،به دلیل یک تقلب حسابداری
هنگفت محکوم میشود.
 8جوالی 2004
جان ریگز ،بنیانگذار آدلفیا ،به دلیل توطئه ،تقلب بانکی ،و تقلب
اوراق بهادار محکوم میشود.
2005
انجمن برای پشتیبانی از رزمندگان تقلب در بخش عمومی،
مشــارکت اعمال قانون (اکنون ،مشارکت اعمال قانون و دولت)
را آغاز میکند.
 9مارس 2005
شعبهی ژاپن انجمن کنفرانس تاسیس خود را برگزار میکند و
فعالیتهایش آغاز میشود.

می 2000
هری مارکوپلیس ،بــازرس تقلب گواهیشــده ،تحلیلگر مالی
گواهیشده ،نخستین گزارش خود را به کمیسیون بورس اوراق
بهادار آمریکا میفرستد و در آن هشدار میدهد که ب ِرنی میداف
در حال انجام یک حقهی پانزی هنگفت است.

 15مارس 2005
بنیانگذار و مدیرعامل پیشــین وردکام ،برنی اِب ِرز ،به دلیل
تقلب ،توطئه و پروندهکردن مستندات نادرست محکوم میشود.

 1آگوست 2000
ژوزف آر .دِر ِوس ،بازرس تقلب گواهیشــده ،حسابرس داخلی
گواهیشده ،نخستین عضو پیوستهی  Fellowانجمن میشود.

اکتبر 2005
شرکت ریفو فرو میپاشد .سرمایهگذاران نزدیک به  2.4میلیارد
دالر از دست میدهند.

2001
انجمن مشارکت آموزشی ضدتقلب را به منظور پشتیبانی و
ترویج آموزش ضدتقلب در سطح دانشگاههـا راهاندازی میکند.

 30مارس 2006
انجمن نخستین تارهمایش (وبینار) خود با عنوان "تحلیل مالی
برای ناکارشناسان" را برگزار میکند.

 4سپتامبر 2001
خبرنامهی الکترونیکی بازرس تقلب ،فقط برای اعضا ،راهاندازی
میشود.

 25می 2006
کِن ل ِی ،مدیرعامل و رئیس هیات مدیرهی پیشین انران  10بار
محکوم میشود .جِ ف اسکیلینگ ،مدیرعامل پیشین انران به اتهام
تقلبهای گوناگون  28بار محکوم میشود.

مارس 2002
کمیســیون بــورس اوراق بهادار آمریــکا پرسوجو دربارهی
وردکام را آغاز میکند.

 25می 2006
اندرو َفستو ،مقام ارشــد مالی پیشین انران ،پس از توافق به
اعتراف ،به اتهام تقلب محکوم میشود.
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جوالی 2007
انجمن دفتر لندن را باز میکند.
 31دسامبر 2007
انجمن آزمون بینالمللی بازرس تقلب گواهیشــده را ایجاد
میکند .پس از آن ،چشمپوشــی از آزمون برای همهی کشورها
ملغی میشود.
 26آگوست 2008
هیات رئیســهی انجمن قاعدهای را تصویب میکند که طبق
آن یک بازرس تقلب گواهیشــده که گواهینامهاش منقضی یا
بیش از سه سال معلق میشود ناگزیر خواهد بود دوباره در آزمون
سراسری بازرس تقلب گواهیشــده شرکت کند تا بتواند عنوان
بازرس تقلب گواهیشده را باز بهدست آورد.
 11دسامبر 2008
ب ِِرنی میــداف ،مجری بزرگترین حقهی پانزی تاریخ ،پس از
اعتراف شب گذشته به پسراناش ،دستگیر میشود.
 4فوریه 2009
هری مارکوپلیس ،بازرس تقلب گواهیشــده ،تحلیلگر مالی
گواهیشده ،در کنگره شهادت میدهد.
 8آوریل 2010
قانون رشوهی بریتانیا تصویب میشود.
 21جوالی 2010
قانون اصالح وال اســتریت و حفاظت مصرفکننده ،موسوم
به قانون داد-فرانک ،تصویب میشود.
ژوئن 2011
انجمن اتحاد شــرکتی را به منظور کمک به ســازمانهای
بــزرگ در پیادهســازی بهروشهــــای ضدتقلــب راهاندازی
میکــند.
 6مارس 2012
اَل ِن اســتنفورد به دلیل ارتکاب یک حقهی پانزی  7میلیارد
دالری مربوط به گواهینامههای سپرده محکوم میشود.
 10نوامبر 2012
دکتر گیلبــرت گِیز ،بازرس تقلب گواهیشــده ،و از ارکان
انجمن درگذشت.
فوریه 2013
شــمار اعضای انجمن از  65000تــن فراتر میرود .نزدیک به
یکسوم این اعضا از بیرون آمریکا هستند.
 23-28ژوئن 2013
بیــش از  2600حرفــهای ضدتقلب از گرداگــرد جهان در
24امیــن کنفرانس ســاالنهی تقلب جهانی انجمن بازرســان
تقلب گواهیشــده ،در السوگاس ن ِوادا ،گرد هم میآیند ،و این
بزرگترین رویداد ضدتقلب جهان را رقم میزنند.
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