
موضوع ویژه 5شماره پانصد وپنجاه  شنبه چهارده آذر نودوچهار
BW (Bitwalking(  :آشنایی با واحد پول سالمت

پیاده روی کنید، پول دربیاورید!

روی  جدید  برنامه های  نصب  اهل  اگر 

تلفن همراه خود باشید، حتما نام برنامه 

Bitwalking به گوشتان خورده است. 

اما چند نفر از شما می دانستید که این برنامه 

 Bitwalking دقیقا چیست و کارش به چه صورت است؟

یا همان BW، در واقع، نام واحد پول جدیدی است که در 

ازای هر 10 هزار قدم پیاده روی به رایگان به مخاطبانش اهدا 

می شود. هر BW، در واقع، معادل یک دالر آمریکاست و 

شما می توانید آن را به صورت نقدی دریافت یا برای خرید 

از فروشگاه های اینترنتی از آن استفاده کنید. در »موضوع ویژه« 

 درباره Bitwalking به شما 
این هفته، اطالعات کامل تری

خواهیم داد؛ واحد پولی که شعارش این است: »پیاده روی 

کنید، پول دربیاورید!«

 Bitwalking هدف از طراحی

سازندگان این برنامه معتقدند همه ما انسان ها باید آزادی و 

توانایی مناسبی برای کسب درآمد کافی داشته باشیم. این آزادی 

و توانایی باید در شرایط برابر به همه انسان ها تعلق بگیرد. از این 

رو، Bitwalking اقدام به طراحی نرم افزاری کرده که انسان ها 

بتوانند در شرایط برابر و تنها با راه رفتن، عالوه بر بهبود وضعیت 

سالمت خود، کسب درآمد هم بکنند. طراحان BW بر این باورند 

که زندگی ماشینی و کم تحرکی این روزها باعث شده تمام مردم 

جهان، روزبه روز به چاقی نزدیک تر و از سالمت دورتر شوند. از 

طرفی، این مردم انگیزه کافی برای پیاده روی و تحرک هم ندارند. 

به  همین دلیل شاید بتوان با طرح های تشویقی مانند پرداخت 

نقدی پول، مردم را مشتاق به راه رفتن کرد و تاحدی هزینه های 

ناشی از درمان را در سراسر جهان کاهش داد.

برنامه ای برای حفظ محیط زیست

یکی دیگر از مهم ترین اهداف طراحان Bitwalking از طراحی 

این نرم افزار نوین، حفظ محیط زیست بوده است. یکی از شعارهای 

طراحان BW این است که: »قدم های بیشتر=ماشین های کمتر« و 

همه ما هم می دانیم هرچه تعداد وسایل نقلیه موجود در خیابان ها 

کمتر باشد، آلودگی کمتری هم ایجاد می شود و جهان هم کمتر در 

معرض آلودگی های زیست محیطی قرار می گیرد. به  عالوه، پول 

دریافتی از طریق BW با راه رفتن ما انسان ها و نه با کار کردن 

وسایل برقی، گازی یا دیجیتال حاصل می شود و همین مساله 

هم می تواند با رویکرد دیگری به حفظ محیط زیست کمک کند.

شروع طرح BW از کنیا، ژاپن، ماالوی و انگلستان

BW طرح آزمایشی خود را در 4 کشور کنیا، ژاپن، ماالوی و 

انگلستان شروع کرده است. انتخاب 2 کشور کنیا و ماالوی عمدتا 

به دلیل فقر مردم این کشورها و انتخاب ژاپن و انگلستان هم به  دلیل 

پیشرفت علم در این کشورها و کشف نواقص احتمالی موجود 

در این طرح بوده است. در حال حاضر به طور متوسط، هر کارگر 

روستایی ساکن در ماالوی حدود 45 دالر در ماه درآمد دارد که 

پیش بینی می شود همین افراد با استفاده از این طرح، درآمدی 

حدود 90 دالر در ماه داشته باشند. اگر طرح BW در کنیا و 

ماالوی آزمایش خود را به خوبی پس بدهد، می توان در سایر 

کشورهای فقیر جهان سوم هم از آن استفاده کرد و به سرعت 

آن را توسعه داد. در گام بعدی، طرح BW به حدود 87 کشور 

جهان گسترش خواهد یافت.

اگر تلفن همراه هوشمند نداشته باشیم، چه؟

شاید این سوال برای خیلی از افراد پیش بیاید که اگر فردی، 

به خصوص در جهان سوم و کشورهای فقیر، هزینه کافی برای 

خرید تلفن های همراه هوشمند نداشته باشد و نتواند این برنامه 

را نصب کند، تکلیفش چیست؟ پاسخ ساده است! 2 کشور ژاپن 

و انگلستان که این طرح در کشور آنها هم اجرا می شود، جزو 

سرمایه گذاران این طرح هستند و تاکنون حدود 10 میلیون دالر 

برای این طرح سرمایه گذاری کرده اند. ضمن اینکه ژاپنی ها به دلیل 

عالقه بیشتری که به ترویج زندگی سالم دارند، تصمیم گرفته اند 

مچ بندهایی برای شمارش قدم های طرفداران BW طراحی کنند 

تا مشکل افرادی که تلفن هوشمند ندارند را هم حل کرده باشند.

Bitwalking :منبع

 ترجمه:
ندا احمدلو


