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شصت و هفتمین عضو تاالر مشاهير حسابداري

مترجم :محسن قاسمي

بر مبنای مدارک جامعهی حسابداران رسمی
آمریکا ،او یکی از بنیانگذاران و شــرکای ارشد
مؤسســهای اســت که بعدها دلویت و تاشــه

نام گرفــت .وی همچنین یکــی از پیشگامان
مقرراتگذاریهــا بــرای صــدور پروانهی کار
حســابداران در ایاالت متحد بود .در  1852در
بروکلین نیویورک و در خانوادهای سرشــناس با
ریشــههایی از نیوانگلند و دلبسته به بازرگانی
زاده شــد .او پس از آموزش در دبســتانهای
خصوصــی و دبیرستان کار و دانش بروکلین در
 1867در مقطع دبیرســتان دانشآموخته شد.
نخست با تشویقهای پدر و مادرش میخواست
مهندس راه و ساختمان شود اما سپس تصمیم
گرفت پیشهی حسابداری را پیبگیرد .بنابراین،
در  1869در ادارهی حسابداری شرکت فردریک
باترفیلد که شرکتی واردکننده در شهر نیویورک
بود استخدام شــد .پس از پنج سال کار در آن
شــرکت ،دو ســال را در اروپــا کار کــرد و در
پاریس به تحصیل پرداخت .پس از بازگشــت،

وقتی که ساخت "ساحل غربی" به پایان رسید،

شد ،او کار حسابداری شخصی خود را آغاز کرد.

برای مدت کوتاهی به شرکت کارگزاری پدرش

او ســردفتردار و حسابرس مخارج آن شده بود.

در این دوره ،هاســکینز برای برخی از کســب

"والدو امرســن هسکینز"پیوســت و در پی آن

در  ،1885بــا هنریتا هاومیــر دختر خانوادهای

و کارهای بســیار مهم ملّــی ،از جمله بانکها،

وارد ادارهی حســابداری شــرکت ســاختمانی

ثروتمند از نیویورک ازدواج کرد.

راهآهنها ،و کشتیرانیها سامانهی حسابداری

نورث ریور شــد که درگیر کارهای ساختمانی

در  1886هنگامی که "ساحل غربی"توسط

پدیــد آورد .در  ،1893به همراه الیجاه دابلیو.

نیویورک ،ســاحل غربی ،و راهآهن بوفالو بود .تا

ســامانهی مرکزی واندربیلــت نیویورک جذب

سلز در هیأت مشترکی بین کاخ سفید و مجلس
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سنا (هیأت داکری) گماشته شــد .آن هیأت ،ادارههای اجرایی دولت
را بازرســی و برای بهبود عملیات آنها پیشنهادهایی را ارائه میکرد.
گزارشهای آنان موجب سادهســازی و بهبــود در برخی از روشهای
ادارهی کســب و کار عمومی شــد .آنان در پی همکاری کامیابی که
داشــتند ،در  1895به طور مشترک مؤسســهای حسابرسی را بنیان
نهادند که بیش از نیم ســده نام آنان را در حرفه زبانزد همگان کرد.
آن مؤسسهی حسابرســی هماکنون در مؤسسهی حسابرسی دلویت
و تاشه ادغام شده اســت .از جمله نخستین کارفرمایان آنان میتوان
دانشــکدهی وسر ،ادارهی پست ایاالت متحد ،چندین راهآهن ،شرکت
بوردن ،کویکر اوتز ،شــهرداری شیکاگو ،و سیرک بارنوم و بیلی را نام
برد .در  ،1903دفتر مرکزی مؤسســهی آنان در شــهر نیویورک دایر
بود ،و 140حســابدار و شــعبههایی در لندن ،شیکاگو ،سنت لوئیس،
و پیتزبورگ داشت .در ســالهای نخست سدهی بیستم ،آن مؤسسه
بدون شــک تأثیرگذارترین و معتبرترین مؤسسهی حسابرسی بومی
ایاالت متحد بود.
او بــه عنوان مردی که تأثیر گســتردهای بر تدوین اســتانداردها
و ارائهی آموزش برای حســابداران داشــت و مشــتاقانه از این کارها
پشــتیبانی میکرد ،نقش بهســزایی در تدوین "قانون تنظیم حرفهی
حسابداران رسمی"داشت که توسط نهاد مقرراتگذار ایالت نیویورک
در  1896تصویب شــد .این قانون ،پایهگذار نخستین آزمون حسابدار
رســمی شــد .او نخســتین رئیس هیأت آزمونکنندگان حسابداران
رسمی و نخستین دبیرکل جامعهی حسابداران رسمی ایالت نیویورک
بود .وی به همراه الیجاه واتز ســلز بنیانگذار دانشــکدهی بازرگانی،
حســابداری و مالی دانشــگاه نیویورک بــود و در آنجا تدریس و به
عنوان نخســتین رئیس آن خدمت کــرد .او در اینجا رویکردی را در
آموزش بازرگانی پرورش داد که همــهی جنبههای فعالیت بازرگانی
را دربرمیگرفت -رویکردی که در پس آموزش حســابداری صِ رف یا
مطلق که برنامههای کسب و کار روزانه را مشخص میکرد قرار گرفت.
وی متأســفانه در  1903اندکی پیش از پنجاهمین زادروزش بر اثر
سینه پهلو درگذشت .چارلز والدو هسکینز  67امین عضو تاالر مشاهیر
حسابداری است که  97سال پس از درگذشت در  2000به این افتخار
دست یافت.
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