کمک بشردوستانه مارک زوکربرگ استانداردهای جدیدی را پدید آورد
مارک زوکربرگ و همسر تصمیم گرفتند  64بیلیون دالر فیسبوک را به سازمان های خیریه بدهند .که
معیاری جدید را در امور خیریه پدید آورده اند.
رییس فیسبوک و همسرش بعد از به دنیا آمدن دخترخود به نام مکس تصمیم گرفتند  99درصد از سهام
فیسبوک را به خیریه اهدا کنند.
این موضوع زوکبرگ را در جرگه سایر بیلیونرها قرار می دهد که قسمت اعزمی از ثروت خود را اهدا
کرده اند .مانند  Warren Buffettو  Bill Gatesبا این تفاوت که زوکبرگ این کا را در سن هایی پایین
تری نسبت به آن ها شروع کرده است.
زوکبرگ برنامه ای در رابطه با مشارکت بیشتر از یک بیلیون دالر دستکم در  3سال آتی ندارد.
فیسبوک در تعهدات جدید خود اعالم کرده است که کنترل مدیریت آن تا مدت ها براساس رای Menlo
 Parkباقی خواهد ماند که یک کمپانی کالیفرنیایی است .و گروه جدیدی که زوکبرگ دعوت کرده است
 Markو  Priscillaهستند که به عنوان عضو خیریه به آن ها توجه ندارد.ولی آن ها برنامه های کمک
های خیریه و مسائل سیاسی را پیگیری خواهند کرد.
و مهم تر از همه
زوکبرگ هدف خود را از این کار ایجاد برابری و ارتقاء سطح زندگی مردم بیان کرده است .و این کار
را بیشتر به خاطر به دنیا آمدن دختر خود انجام داده است .و شروع این کار تغییرات عمده ای را در
سطح بهداشت و تحصیالت ایجاد خواهد کرد و همچنین از دیگر اهداف او کاهش عدم برابری و وارد
کردن تکنولوژی برای تغییر در زندگی مردم است.
جامعه وظیفه دارد که در بهبود زندگی افرادی که چشمشان را به این جهان می گشایند تالش کنند نه تنها
کسانی که هستند.زوکبرگ و چان در این باره نوشته اند .اما هم اکنون ما به طور مستقیم انرژی خود را
به مهمترین و بزرگترین مشکالتی که نسل آینده با آن ها روبه رو است نمی گذارد.
او اضافه کرد که تا مدت ها مدیرعامل فیسبوک خواهد ماند و همچنین اعالم کرد که :اما این موضوعات
برای من اهمیت بسیار زیادی دارد.
مخاطبان متفاوت
با این حال که زوکبرگ مقدار مشخصی را اهدا کرده است اما سهام فیسبوک در حال افزایش است.میزان
ارزش سهام فیسبوک حدود  081درصد از سال  2102رشد داشته است.و  91درصد افرادی که آنالیز
سهام می کنند تشخیص داده اند که بر ارزش آن افزوده خواهد شد .ولی با این حال ارزش سهام در
صورتی که کاهش ارزش سهام فیسبوک کاهش پیدا می کند.

با این حال بی سابقه است که مدیرعاملی با این سن کم مانند زوکبرگ در این عمل خیرخواهانه این
میزان از سهام شرکت را به خیریه اهدا کند هرچند به این اندازه ثروتمند بودن هم با این سن کم کم سابقه
است .و  Buffetنیز زوکبزگ را به عنوان فردی که نسل جدید باید به عنوان الگویی برای خود در نظر
بگیرد معرفی کرده است.
 Buffetمی گوید  :او مخاطبانی دارد که کامال با آنچه من با آن روبه رو بودم متفاوت است .مدیرعامل
فیسبوک تعهدی را با  Buffetو بیل و مالنی کیتس امضا کرده است که در آن قرار شده است تا مقدار
زیادی از دارایی های خود را به خیریه ببخشند.
 Buffetکه ثروت کنونی اش بر اساس آماری که بلومبرگاعالم کرده است معادل  64.2بیلیون دالر است
تصمیم گرفته است بیشتر سهام  Berkshireخود را به موسسه مالی مالنی و بیل گیتس ببخشد.
قبل از اینکه بیل گیتس شروع به شرکت در خیریه ها بکند او بیشتر تالش خود را بر روی گسترش و
پیشرفت دادن موسسه خود می کرد  .و به امور خیریه عالقه ای نشان نمی داد تا در اوسط دهه  91با
مرگ مری گیتس به امور خیریه عالقه مند شد.
موسسه خیریه گیتس در حال حاضر  60.3بیلیون دالر می ارزد که حدود  36بیلیون دالر می ارزد.
گیتس در سال  2111این موسسه را بنیان نهاد .این موسسه به دو بخش ویلیام اچ گیتس و موسسه
آموزشی بیل گیتس تقسیم می شود.

 Warren Buffetمدیر  Berkshire Hathawayدر این مورد با مالنی و بیل گیتس صحبت می کند.
زمانی که در توری که برای سهام داران برگزار می شد.

"من به نمایندگی از نسل آینده از آن ها تشکر می کنم "بافت به زوکبرگ می گوید.
در همه کارهای خیرخواهانه بافت و زوکبرگ و گیتس یک مورد یکسان است و آن این است که آن ها به
دلیل اعمال خیرخواهانه مالیات کمتری پرداخت خواهن کرد.
سوابق
زوکبرگ همیشه در کارهای خیر پیش قدم بوده است .او همچنین به تعداد زیادی از مراکز درمانی و
بیمارستان ها کمک کرده است .زوکبرگ ئ همسرش به تازگی مدرسه ای را در  Siliconبازگشایی
کرده اند و همچنین در قسمتی از سنفرانسیسکو که دچار بالیایی شده است کمک هایی کرده اند .همچنین
این زوج با همراهی گیتس در حال بررسی بر روی سوخت ها تمیز هستند
ای وی ویلیام نیز به تازگی  64بیلیون دالر را از ارزش تویتر اینک را به خیریه اهدا کرده استJack .
 Dorseyنیز مقداری از درآمد خود را برای شروع تجارت های جدید به خیریه بخشیده است.
در حال حاضر  99درصد از سهام فیسبوک ارزشی به میزان  64بیلیون دالر دارد که این میزان برای
ساختن بزرگترین شرکت های آمریکایی کافی است .این عمل خیرخواهانه زوکبرگ و همسرش را در
زمره بزرگترین خیرین آمریکایی قرار می دهد که شامل  Andrew Carnegieو John Rockfeller
نیز می شود که این افراد از بزرگترین خیرین آمریکایی هستند.
 Berit Ashlaدر مورد این عمل خیرخواهانه می گوید  :این کار باعث بی نظمی در فیسبوک خواهد شد.

