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شون فنتون اومالی

شصت و پنجمین عضو تاالر مشاهير حسابداري
گمارده شد .در  ،1984به عضویت شورای راهبری

مترجم :محسن قاسمي

مؤسســ ه در ایاالت متحده برگزیــده ،و در 1987
رئیس هیأت مدیره و شــریک ارشد آن مؤسسه در

این زمامدار و رهبر تحســینبرانگیز حسابداری

ایاالت متحده شــد .وی در  1990به عنوان معاون

در  1935در فیالدلفیا ،ایالت پنســیلوانیا به عنوان

اجرایی ســازمان برونمرزی مؤسسه برگزیده و در

پنجمین فرزند خانوادهای دهنفری زاده شد .پدرش

 1992به ریاســت آن ســازمان گمارده شد ،و تا

وکیل و کارمند دولت بود .هشــت ســال نخست

 1995که از پرایس واترهاوس بازنشســته شد آن

تحصیــات ابتدایی را در فرهنگســتان والدرون-

جایگاه را حفظ کرد.

مرســی گذراند و آموزش متوسطه را در مدرسهی

از جملــه خدمــات پرشــمار وی بــه حرفهی

کانتربــری به پایــان برد .در آنجــا عضو تیمهای

حسابداری ،عضویت و ریاســت او در هیأت امنای

فوتبال ،بسکتبال ،و بیسبال بود و به کارهای هنری
نیز میپرداخت .در پاییز  ،1952در رشتهی زبان و
ادبیات انگلیسی دانشگاه پنسیلوانیا نامنویسی کرد،
ولی پس از یک نیمسال تحصیلی به دلیل وخامت
وضع مالی خانواده ترک تحصیل کرد .سپس برای
خدمت سربازی وارد ارتش ایاالت متحد آمریکا شد
و تــا  1955همراه با ارتش هفتم نیروهای متفقین
در آلمان بهســر برد .پدرش در دوران ســربازی او
درگذشت.
پس از پایان دوران سربازی ،به دانشگاه پنسیلوانیا
بازگشت و در بهار  1956به مدرسهی آموزش عالی
وارتن منتقل شد .او خرج تحصیل خود را از دریافت
حقوق ویژهی سربازهای جنگ جهانی دوم ،کارهای

بــه توکیــو و اوزاکای ژاپن مأمور شــد .تجربهی
ت انگیزهی بیشــتری برای دلبســتگی
آن مأموری 
بلندمدت او به تجــارت بینالمللی پدید آورد .پس
از بازگشــت به ایاالت متحــد در  1968به ادارهی
پژوهشی دفتر مرکزی آن مؤسسه انتقال یافت .این
اداره ،اعضای مؤسسه در هیأت اصول حسابداری را
پشــتیبانی میکرد .در  ،1970شریک مؤسسه شد
و به فیالدلفیا بازگشــت .در آنجا به مدت هشــت
ســال به طیف گســتردهای از شرکتهای سهامی
عام صاحبکار خدمت کرد و به واســطهی ارائهی
مشــاورههای تجاری و حســابداری هوشمندانه به
شرکتهای چندملیتی که در کسبوکارهای نوین

تابســتانی ،و کار در کتابخانهی دانشــگاه تأمین

و بازارهای بینالمللی وارد میشــدند ،جایگاه قابل

دانشکدهی خود نیز بود.

به دفتر مرکزی منتقل شــد تا رئیس تازه برگزیده

حســابداری به پرایس واترهاوس پیوست .تا 1966

چالشبرانگیز گزارشــگری مالی پشتیبانی کند .در

میکرد .وی همچنین در گروههای ورزشی و هنری احترامی نزد شرکتهای صاحبکار و همکاران خود
دانشگاه فعالیت داشت و دبیرکل انجمن دانشجویی بهدســت آورد .در  ،1978دوباره به مدت یکسال

در 1959با درجهی کارشناسی اقتصاد گرایش شدهی مؤسســه را در توسعهی جایگاه مؤسسه در
حسابداری دانشآموخته شــد و به عنوان کارمند حســابداری تورمی و چند مورد دیگر از موضوعات
در فیالدلفیا ماند و در آن ســال از ســوی مؤسسه
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 ،1980به عنوان شــریک مسئول دفتر پنسیلوانیا

بنیاد حسابداری مالی در دورهای را میتوان نام برد
که آن بنیاد برای هیأت اســتانداردهای حسابداری
مالــی در برابــر انتقادهــا و حملههــای ادامهدار،
پشــتیبانی قدرتمند به شمار میرفت .او همچنین
یکــی از اعضای کارگروه رایزنــی بازارهای نوپدید
در هیــأت اوراق بهــادار و بورس ایــاالت متحد و
بسیاری از کارگروههای جامعهی حسابداران رسمی
پنسیلوانیا بود.
در  ،1998پس از بازنشســتگی ،به عنوان دبیر
شورای اثربخشی حسابرسی در هیأت نظارت عمومی
گمارده شد تا طرح درخواستی دبیرکل هیأت اوراق
بهادار و بورس ،آرتــور لویت ،را انجام دهد .در این
راستا ،یکســال و نیم رهبری یک پژوهش فراگیر
در رابطه با حرفهی حسابرسی را بر عهده گرفت که
دربرگیرندهی بازدید از دفاتر مؤسسات حسابرسی،
بازبینی چند کار حسابرســی واقعی ،و مصاحبه با
مشــارکتکنندگان در تمام سطوح بود .در اجرای
این طرح ،رایزنیهای گستردهای با وکال ،نهادهای
ناظر ،کارکنان شرکتها ،و حسابرسان داخلی انجام
شد و مجموعهای از جلسات عمومی زمانبندیشده
پیش و پس از انتشــار "گزارش و پیشــنهادهای"
حسابدار /تیر 1390

فراگیر آن برگزار شــد که برای بهبود یکشکلی و اثربخشی حسابرسی و تقویت سامانهی
راهبری حرفهی حسابداری طراحی شده بودند.
نوشــتههایش در مورد گزارشگری مالی ،اخالق ،اصالح مسئولیت ،و دیگر موضوعات در
نشــریات گوناگون تجاری و حرفهای منتشر شــدهاند .وی از نخستین سالهای حضور در
مؤسسهی حسابرســی پرایس واترهاوس ،به طور فعال و مستقیم در گروههایی درگیر بود
که برای پیشرفت این موضوعات کار میکردند .او در کمیتهی اخالق جامعهی حسابداران
رسمی پنسیلوانیا و بهعنوان عضو و رئیس هیأت مدیرهی مرکز مطالب و مراجع مربوط به
اخالق در واشینگتن دی.سی .خدمت و در رابطه با موضوع اخالق تجاری پیش از تعدادی
از گروهها ســخنرانی کرده است .افزون بر این ،وی عضو فعال مرکز م ّلی کیفیت آموزشی
نیروی کار و رئیس کارگروه مایر برای گزینش اعضای هیأت علمی مدرسهی آموزش عالی
فیالدلفیا بود.

شون فنتون اومالی یکسال و نیم رهبری یک پژوهش
فراگیر در رابطه با حرفهی حسابرسی را بر عهده گرفت
که دربرگیرندهی بازدید از دفاتر مؤسسات حسابرسی،
بازبینی چند کار حسابرسی واقعی ،و مصاحبه با
مشارکتکنندگان در تمام سطوح بود.
وی از راه همکاری با نخستین شرکت بزرگ فیالدلفیا ،به عنوان عضو کارگروه توسعهی
اقتصادی و رئیس کارگروه برنامهریزی منطقهای آن؛ عضویت در هیأت مدیرههای شبکهی
بینالمللــی فیالدلفیای بزرگ و شــورای امور جهانی فیالدلفیا؛ و ریاســت کارگروه هفتاد
فیالدلفیا نقشــی کلیدی در فعالیتهای توســعهی اجتماعی بازی کرد .در شهر نیویورک
نیــز در کاگروه اجرایی مطالعــهی بخش خصوصی مایر کخ خدمــت و در پیمان تجارت
بینالملل شــهر نیویورک وابســته به مایر دینکنز نقش رهبری ایفا کرد .او عضو و رئیس
هیأت امنای انجمن موســیقی کرتیس ،عضو هیأت ناظران مدرسهی آموزش عالی وارتن،
عضو هیأت مدیرهی مرکز مطالعات پیشرفتهی مدیریت در مدرسهی آموزش عالی وارتن ،و
عضو هیأت مدیرههای مرکز حواس شیمیایی مونل ،سامانهی بهداشتی دانشگاه پنسیلوانیا،
کالج چستناتهیل ،مدرسهی کانتربری ،مدرسهی اسپرینگساید ،و هیأت همکاری ایرلند
بوده اســت .افزون بر این ،در هیأت مدیرهی چند شــرکت سهامی از جمله شرکت هورس
من اجوکیترز ،والسیک فودز اینترنشنال ،کوتی ،فیالدلفیا کانتریبیوشنشیپ ،شرکت مالی
پنسیلوانیا ،و شرکت خط راهآهن فیالدلفیا بلت خدمت کرده است.
در  ،1965همزمان با دانشآموختگی از کالج برین ماور با دوشیزه سیبل جولیا (جولی)
برنــارد ازدواج کرد .جولی با این که وی را در ســه مأموریــت کاری به نیویورک ،توکیو ،و
اوزاکا همراهی میکرد اما توانست ادامه تحصیل دهد و در رشتهی روانشناسی از دانشگاه
الســال کارشناسی ارشد و از دانشگاه برین ماور دکتری دریافت کند ،او هماینک به عنوان
روانشــناس بالینی در فیالدلفیا کار میکند .آنان سه فرزند -برندان ،سیبل ،و این -و سه
نــوه دارند و در فیالدلفیا زندگی میکنند .وی به تنیس ،گلف ،موســیقی ،مطالعه و تاریخ
دلبستگی دارد .شون فنتون اومالی 65امین عضو تاالر مشاهیر و مفاخر حسابداری است.
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