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ادگار او .ادوارد
هفتاد و یکمین عضو

هنــر را دريافت كرد .طي جنــگ جهاني دوم،

براي دولتهــاي كنيا ،بوتســوانا ،و لبنان ايفا

اقيانوس آرام ،مدرك كارشناسي خود را از كالج

زمينهي توسعهي اقتصادي و مسائل سياسي به

پــس از خدمــت در ارتش ايــاالت متحده در
واشنگتن و جفرسون و مدرك كارشناسي ارشد
و دكتراي خود را از دانشــگاه جان هاپكينز در

رشــتهي تحصيلي اقتصاد سياسي دريافت كرد.

پس از نه سال خدمت در هيئت علمي دانشگاه

پرينســتون ،به عنوان استاد هارگرو در رشتهي
تحصيلي اقتصاد دانشــگاه رايس برگزيده شد.

در  ،1969از ســوي بنياد فورد به عنوان مشاور
اقتصادي آسيا و اقيانوسيهي اين بنياد منصوب

در  1919در شــهر فاكسبــروگ ايالــت

داشــكدهي مديريت جونز پيوســت و تا هنگام

از كالج گرين مونتين مدرك كارداني پيوســته

ســالهاي گذشته ،او نقش مشــاورهاي مهمي

ماساچوســت ديده به جهان گشود و در 1939
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شــد .در  1974به دانشگاه رايس بازگشت و به
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بازنشســتگي خود در  1983در آنجا ماند .در

كرده اســت و همچنان به ارائهي مشــاوره در
كشــورها ادامه ميدهد .او بيش از دوازده كتاب
و رساله بهصورت تكنگاري و مشترك نگاشته،
و بيش از  20مقاله در نشريات پژوهشي منتشر

كرده اســت كه پلي بين توســعهي اقتصادي،
برنامهريزي و حســابداري بودهانــد ،از جمله،
متن كالســيك در خصوص ســود تجــاري با

عنوان "نظريه و اندازهگيري ســود تجاري" كه
در  1964بــا همكاري فيليپ بل منتشــر كرد.

پروفســور ادگار به همراه همســرش جين در

پاولتني ورمونت اقامت دارد .آنان ســه فرزند به
نامهاي كاترين ،كارولين ،و داگالس دارند .ادگار
او .ادوارد هفتــاد و يكمین عضو تاالر مشــاهیر

فيليپ دابليو .بل
هفتاد و دومین عضو

در  1924به عنوان فرزند ســاموئل بل و
ميريام ويلكز بل در شــهر نيويورك ديده به
جهان گشود .پس از خدمت به عنوان خلبان
در نيــروي هوايي اياالت متحــده در جنگ
جهاني دوم ،خبرنگاري در نيويورك تايمز را
پيشــه كرد .بل افزون بر دريافت كارشناسي
و دكتراي اقتصاد از دانشــگاه پرينســتون،
يك مدرك كارشناســي ارشد نيز از دانشگاه
بركلي كاليفرنيا دريافت كرد .او در بسياري از
دانشگاههاي اياالت متحده از جمله دانشگاه
بركلي كاليفرنيا ،هاورفورد ،رايس ،و بوستون
به عنوان عضو هيئــت علمي خدمت كرد و
استاد مدعو تعداد زيادي از دانشگاههاي جهان
بود .او بيش از  30مقاله و  12كتاب و رساله
نگاشته است ،از جمله" ،نظريه و اندازهگيري
ســود تجاري" كه بــا هــمكاري فيليپ بل
منتشــر كرد .بســياري از كارهاي پژوهشي
وي براي نزديك كردن حســابداري و اقتصاد
با يكديگر است ،او اين دلبستگي را در كار
با كشورهاي توسعهيافته و كارهاي مشاورهاي
بــا ادارات خزانهداري ايــاالت متحده و نهاد
توســعهي بينالمللي نيز به كار برد .او پس
از بازنشستگی در  ،1992به نوشتن ،مشاوره
و تدریس در دانشــگاه ادامه داد .پروفسور بل
همراه با همســرش جین وایث بل در میدان
کننت پنســیلوانیا اقامت دارد .او چهار فرزند
به نامهای سوزان ،جفری ،مری الن ،جیمز و
نه نوه دارد .فيليپ دابليو .بل هفتاد و دومین
عضو تاالر مشاهیر حسابداری است.

جيمز جي .ليسنرينگ
هفتاد و سومین عضو

جیمــز جــی .لیســنرینگ عضــو هیئت
استانداردهای حسابداری بینالمللی و مسئول
ارتباط با هیئت اســتانداردهای حســابداری
مالی( )FASBاســت جایی کــه از  1987تا
ن خدمــت کرده بود .در این دوره،
 2000در آ 
نایب رئیــس و رئیس هیئــت مدیرهی گروه
 4+1بود ،گروه اســتانداردهای حســابداری
که متشــکل از نمایندگانی از استرالیا ،کانادا،
نیوزلند ،انگلســتان ،ایاالت متحده و کمیتهی
اســتانداردهای حســابداری بینالمللی بود.
پیــش از عضویت وی در ایــن هیئت مدیره،
او مدیــر فعالیتهای پژوهشــی و فنی هیئت
اســتانداردهای مالی(از  ،)1982و همچنین،
رئیس کارگــروه موضوعات نوپدید این هیئت
بود .لیســنرینگ پیش از پیوســتن به هیئت
اســتانداردهای حســابداری مالی ،شــریک
مؤسسهی حسابرسی و خدمات مالی بریستول،
لیســنرینگ و هرکنــر و مدیر این مؤسســه
در شــهر باتــل کریک ایالت میشــیگان بود،
مؤسســهای که هماکنون بخشی از مؤسسهی
حسابرســی و خدمات مالی پالنــت و موران
اســت .او همچنین عضو هیئت استانداردهای
حسابرسی جامعهی حسابداران رسمی ایاالت
متحده و عضو هیئت علمی دانشگاه میشیگان
غربــی نیز بوده اســت .لیســنرینگ مدارک
دانشــگاهی خود را از کالج آلبیون و دانشگاه
میشــیگان غربی دریافت کرده اســت .جیمز
جی .لیســنرینگ هفتاد و سومین عضو تاالر
مشاهیر حسابداری است.
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