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شرکت تعاوني آب رساني فالت مرکزی
پارس

شناسه ملی  /کدملی
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آدرس وب سایت

Anchor.tecvest.ir
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آدرس پستی

تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از میدان
ونک ،کوی خلیل زاده ،شماره ۲۸

یزد ،بلوار شهید بهشتي ،ساختمان
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مشخصات توکن
نماد توکن

ABPARS

اسم توکن

توکن آبپارس

تعداد توکن

10،000،000

نوع توکن

توکن دارایي

رگوالتور -ناظر

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
شرکت سهامي آب منطقهای سیستان و بلوچستان
سازمان ملي استاندارد
سازمان منطقه آزاد چابهار
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بیانیه مسئولیت
 این سپیدنامه توسط شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا و شرکت تعاوني آب رساني
فالت مرکزی پارس تهیه و تصویب شده است و آنها منفرداً و متفقاً مسئولیت درستي اطالعات
مندرج در آن را به لحاظ نبود هرگونه خطا یا انحراف با اهمیت تأیید ميکنند .شرکت تعاوني
آب رساني فالت مرکزی پارس بدینوسیله مسئولیت کامل اقالم پیشبیني شده در این
سپیدنامه را ميپذیرد و تأیید ميکند که ارزش پایه توکن ،دارایي پشتوانه آن ،روش قیمت
گذاری ،منافع ناشي از خرید و مبادله توکن و بازخرید توکن مبتني بر مفروضات واقعبینانه،
مستند و مستدل است.
بیانیه سلب مسؤولیت
 دبیرخانه بنیاد ققنوس ،توکن آبپارس عرضه شده توسط شرکت تعاوني آب رساني فالت
مرکزی پارس را در فهرست توکنهای ققنوس قرارداده است ،اما این فهرستگزیني به معني
توصیه مشارکت سرمایهگذاران بالقوه در عرضهی توکن نیست.
 بنیاد ققنوس هیچگونه مسئولیتي در برابر صحت و کفایت اطالعات افشا شده توسط شرکت
سرمایهگذاران فناوری تک وستا ،شرکت تعاوني آب رساني فالت مرکزی پارس و محتوای
سپیدنامه ندارد و هرگونه مسئولیتي را در مورد نادرستي و ناقص بودن آن را از خود سلب
مينماید و بهطور صریح هر نوع مسئولیتي را در برابر هر نوع ضرر ناشي از اتكاء به تمام

یابخشي از این سپیدنامه را از خود سلب مينماید .کاربران (سرمایهگذاران) باید به
ارزیابی خودشان از شناخت مزیتها و ریسكهاي سرمایهگذاري توکن اتکا نمایند
و در زمان سرمایهگذاري باید به هنگام بروز هرگونه شك و تردید ،بالفاصله با ناشر،
میزبان و دیگر مشاوران حرفهاي مشورت نمایند.

شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا  /شركت تعاوني آب رساني فالت مركزی پارس  –1۳۹۸/10/۷ویرایش 1

سپیدنامه توکن آبپارس مبتنی بر شبکه ققنوس

3

فهرست مندرجات
بیانیه مسئولیت ۲ ..............................................................................................................................
بیانیه سلب مسؤولیت ۲ ......................................................................................................................
چکیده6...........................................................................................................................................
.2بیان مسأله ۸ .................................................................................................................................
۹ ................................................................................................................

2.1.تاریخچه

2.2.موقعیت جغرافیایی مناطق طرح

10..............................................................................................

10.....................................................................................................

2.2.1.موقعیت جغرافیایی یزد

2.2.2.موقعیت جغرافیایی هرمزگان
2.2.3.موقعیت جغرافیایی کرمان

11..............................................................................................
1۲..................................................................................................

2.2.4.موقعیت جغرافیایی سیستان و بلوچستان

1۳..............................................................................

2.3.بررسی راههاي متعارف حل مشکل بیآبی در جنوبشرق ایران
2.3.1.استفاده از آبهاي شور سطحی منطقه
2.3.2.استفاده از آبهاي شور زیرزمینی منطقه

1۴.................................................................................
1۴..............................................................................

2.3.3.استفاده از پسابهاي خانگی شهرهاي بزرگ منطقه

2.4.قوانین و رگوالتورهاي مرتبط

16 ..................................................................................................

1۷.....................................................................................................................

3.1.راهحل نمكزدایی از آب
3.1.1.تعریف نمكزدایی

1۷........................................................................................................
1۸............................................................................................................

3.1.2.روشهاي نمك زدایی از آبهاي شور
3.1.3.وضعیت تولید جهانی
3.4.معرفی تعاونی

1۴................................................................

16 ...............................................................................................................

2.3.4.بررسی تقاضا

3.تشریح راه حل

1۴.....................................................

1۸...................................................................................

۲0.........................................................................................................

۲۵.....................................................................................................................

3.4.1.محل اجراي طرح و مسیرهاي پیشنهادي انتقال آب به فالت مرکزي

۲۷...........................................

شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا  /شركت تعاوني آب رساني فالت مركزی پارس  –1۳۹۸/10/۷ویرایش 1

سپیدنامه توکن آبپارس مبتنی بر شبکه ققنوس
3.5.معماري کالن فنی

۲۹...............................................................................................................
۳۳.....................................................................................

3.6.تشریح فرآیندهاي چرخه حیات توکن

۳۴............................................................................................

3.7.شرایط متقاضی براي خرید توکن

3.8.جایگاه رگوالتورها در راه حل پیشنهادي
4.معرفی آبپارس

4

۳۴..................................................................................

۳۵.....................................................................................................................

.4.1مشخصات توکن آبپارس ۳۵...........................................................................................................
4.2.تنظیمات حساب صادر کننده

۳6 .................................................................................................

4.3.برنامه توزیع توکن آبپارس

۳۷...................................................................................................

4.3.1.معرفی حسابهاي توزیع ۳۷........................................................................................................
۳۸...............................................................................................................

.4.3.2برنامه توزیع

4.4.مبناي قیمت گذاري توکن در بازار

۳۸...........................................................................................

.4.5شرایط بازخرید ،خرید و فروش توکن و مدل کارمزدي آن ۳۸.................................................................
5.تحلیل مالی و اقتصادي آبپارس

۴0................................................................................................

6.بررسی عوامل ریسك توکن آبپارس

۴۵..........................................................................................

6.1.ریسك عملیاتی و تداوم کسب و کار

۴۵........................................................................................

۴۵...............................................................................................................

6.2.ریسك مالی

6.3.ریسك نوسانات نرخ ارز

۴۵........................................................................................................

6.4.ریسك قوانین و مقررات

۴۵........................................................................................................

7.مدیریت اطالعات توکن و دارندگان آن
7.1.احراز هویت مشتریان

۴6 ........................................................................................

۴6 ...........................................................................................................

7.2.حریم خصوصی مرتبط با دارندگان توکن

۴6 ...................................................................................

۴6 ...............................................................................................................

7.3.ابالغ و اخطارها

8.مزایاي توکن براي سرمایهگذار ۴۷...................................................................................................
9.مسئولیتها ۴۸............................................................................................................................
9.1.مسئولیتهاي ناشر

۴۸...............................................................................................................

شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا  /شركت تعاوني آب رساني فالت مركزی پارس  –1۳۹۸/10/۷ویرایش 1

سپیدنامه توکن آبپارس مبتنی بر شبکه ققنوس
9.1.1.در برابر کاربر(سرمایه گذار)
9.1.2.در برابر میزبان

5

۴۸................................................................................................

۴۸...............................................................................................................

9.1.3.در برابر شبکه ققنوس

۴۸.......................................................................................................

9.2.مسئولیتهاي میزبان ۴۸...............................................................................................................
9.2.1.در برابر کاربر

۴۸...............................................................................................................

9.2.2.در برابر ناشر

۴۸...............................................................................................................

9.2.3.در برابر شبکه ققنوس

۴۸.......................................................................................................

9.3.مسئولیتهاي کاربر ۴۹...............................................................................................................
9.3.1.در برابر ناشر

۴۹...............................................................................................................

9.3.2.در برابر شبکه ققنوس

۴۹.......................................................................................................

پیوستها ۵0.....................................................................................................................................
پیوست یك -قرارداد فروش توکن به کاربران ۵1......................................................................................
پیوست دو :اساسنامه تعاونی و مصوبات مجمع عمومی و آگهی تاسیس تعاونی و جواز تاسیس تعاونی۵۵..............

شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا  /شركت تعاوني آب رساني فالت مركزی پارس  –1۳۹۸/10/۷ویرایش 1

سپیدنامه توکن آبپارس مبتنی بر شبکه ققنوس

6

چکیده
توکن آبپارس،سهام شرکت تعاوني آبرساني فالت مرکزی پارس است .این تعاوني در زمینه نمکزدایي
(شیرین سازی) آب دریای عمان و فروش آب تولیدی به صورت بسته بندی و حجمي ،فعالیت مينماید .دارنده
توکن عالوه بر داشتن سهم تعاوني (یک سهم به ازای هر توکن) و مزایای آن (امكان عضویت ،شرکت در مجامع
و رایگیری ،دریافت سود شرکت طبق اساسنامه) ،حق تقدم استفاده از یک مترمكعب آب در هر سال به مدت
صد سال در محل اجرای طرح (چابهار) را به دست ميآورد .بازده صرف سهام این پروژه در مراحل افزایش
سرمایه توسط شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا و بازخرید توکن توسط شرکت تعاوني آب رساني فالت
مرکزی پارس منطبق بر اساسنامه شرکت تضمین ميگردد.
مسئله آب همواره از دغدغههای انسان بوده است .از دیرباز ایرانیان در فالت مرکزی کشور با خلق تكنیکهای
بسیار پیشرفته در زمان خود نسبت به رفع این دغدغه اقدام نمودهاند ،از جمله احداث قنات به عنوان یک
نمونه درخشان از این راهحلهاست .تنها  ۳درصد آب موجود در زمین ،شیرین و قابل استفاده برای بشر است.
در ضمن بخش بزرگي از آب شیرین کره زمین به صورت یخ و در قطبهای کره زمین قرار دارند .این مساله
و توزیع غیر یكنواخت آب شیرین جاری در کره زمین باعث شده که بسیاری از نقاط جهان دچار کمآبي باشند.
یک راهكار مناسب برای حل این معضل استفاده از آب شور دریاها و نمکزدایي و شیرین کردن آن است.
نمکزدایي آب دریا در  1۵0کشور دنیا انجام ميشود و بیش از سیصد میلیون نفر همه نیازهای روزانه خود را
از این طریق برطرف ميکنند .تشكیل شرکت تعاوني و انجام این کار از طریق این ظرفیت قانوني روشي موثر
برای انجام طرحهای نمک زدایي است.
بررسي اقتصادی و مالي کسب و کار تعاوني نشان ميدهد که میزان سرمایهگذاری مورد نیاز برای طرح ۵.۳۵6
میلیارد ریال(پنج هزار و سیصد و شصت هزار میلیارد ریال) است که بازده داخلي طرح  ۴۸درصد و ارزش
طرح نیز بر مبنای روش  FCFFمحاسبه شده که خالص ارزش فعلي آن در دوره  ۵ساله برابر با  ۳،۴0۹میلیارد
ریال (سه هزار و چهارصد و نه میلیارد ریال) ميباشد .همچنین ارزش پایاني تنزیل شدهی آن برابر با ۳۳،1۵6
میلیارد ریال (سي و سه هزار و صد و پنجاه و شش میلیارد ریال) خواهد بود .پیشبیني درآمد کل شرکت با
توجه به مفروضات از  1.۳۸0میلیارد ریال (هزار و سیصد و هشتاد میلیارد ریال) به  ۲۵.000میلیارد ریال
(بیست و پنج هزار میلیارد ریال) در سال پنجم ميرسد.
عرضه اولیه این توکن به صورت خصوصي در دو مرحله انجام خواهد گردید که هر کدام از این مراحل منطبق
با مصوبات مجمع شرکت تعاوني به منظور افزایش سرمایه و جذب منابع برای اجرایي نمودن برنامه در راستای
رسیدن به اهداف تعیین شده خواهد بود .در این مرحله عرضه توکن حدوداً تعداد سه میلیون و سي هزار توکن
برای جذب سرمایه به میزان  1.000میلیارد ریال (هزار میلیارد ریال) در اختیار سهام داران جدید و قدیمي
شرکت قرار خواهد گرفت .در مرحله بعد حدوداً تعداد شش میلیون و هشتصد هزار توکن عرضه خواهد شد
که تاریخ عرضه و مبلغ افزایش سرمایه توسط مجمع عمومي سهامداران مصوب خواهد شد .پیش بیني حال
حاضر برای سرمایه مورد نیاز در مرحله بعد حدوداً  ۲.۵00میلیارد ریال(دو هزار و پانصد میلیارد ریال) برآورد
ميگردد.
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تعاریف
به منظور آشنایي با شبكه ققنوس ،سپیدنامه ققنوس به خصوص قسمت تعاریف سپیدنامه در سایت
 www.kuknos.orgمالحظه شود.
.1.1

تعاونی :مقصود شرکت تعاوني آب رساني فالت مرکزی پارس است.

.1.2

ناشر :مقصود شرکت تعاوني آب رساني فالت مرکزی پارس است.

.1.3

میزبان :مقصود شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا است.

.1.4

سهامدار یا کاربر :شخص حقوقي یا حقیقي که حداقل  1توکن آبپارس را دارد .این توکن
معادل سهام تعاوني است .سهامداران به دو دسته عضو و غیر عضو تقسیم ميشوند.

.1.5

سهامدار عضو تعاونی :سهامدار عضو سهامداری است که حداقل  10هزار سهم تعاوني داشته
باشد و برای عضویت شرایط عمومي و اختصاصي را داشته و هیئت مدیره عضویت او را پذیرفته
باشد.

.1.6

سهامدار غیر عضو تعاونی :شخصي که حداقل  1توکن آب پارسرا دارد اما به عضویت تعاوني
در نیامده است .مجموع آرای سهامداران غیر عضو در مجامع عمومي حداکثر  10درصد کل آرا
محسوب ميشود .مجموع سهام این سهامداران نباید از  ۴۹درصد سهام تعاوني بیشتر گردد.

.1.7

صرف سهام :در هر مرحله از توزیع سهام ،میزان مازاد بر ارزش اسمي سهام که تعاوني در زمان
فروش سهام دریافت کرده است ،به صورت توکن ،بین سهامداران قبلي تقسیم ميگردد.

.1.8

حق تقدم استفاده از آب :پس از بهره برداری طرح و تولید آب شیرین ،دارنده حق تقدم
استفاده از آب ،اولویت استفاده از آب شیرین را دارد .این حق تقدم پس از این موعد معادل حقابه
خواهد بود.

.1.9

دارایی پایه ققنوس :به اختصار «پیمان» ،یک توکن دارایي با پشتوانه طال به میزان یک ()1
سوت با عیار ( ۲۴حداقل استاندارد  )۹۹۵است که نقدشوندگي آن از سوی همه میزبانها ،طبق
شرایط سپیدنامه تضمین ميشود و برای تسهیل معامالت سایر توکنها ،اعم از توکن گواهي یا
توکن دارایي در شبكه بكار ميرود.
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 .2بیان مسأله
پس از هوا مهمترین ماده مورد نیاز موجودات زنده،آب است .با وجود آن که بیش از سه
چهارم سطح کره زمین از آب پوشیده شده ،اما تنها  ۳درصد از این آب ،شیرین و قابل استفاده برای
بشر است .در ضمن بخش بزرگي از آب شیرین کره زمین به صورت یخ و در قطبهای کره زمین قرار
دارند .این مساله و توزیع غیر یكنواخت آب شیرین جاری در کره زمین باعث شده که بسیاری از نقاط
جهان دچار کمآبي باشند .خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه  )MENA1کمآبترین منطقه جهان است،
به طوری که هفده کشور از این منطقه زیر خط فقر آبي تعیین شده توسط سازمان ملل قرار دارند.
این منطقه محل سكونت  %6جمعیت کره زمین است و از سویي تنها شامل  %1آب شیرین جهان
است .کشور ایران نیز یكي از مناطق کم آب جهان است .کل مصرف ساالنه آب ایران  ۹6میلیارد
مترمكعب و میزان آب تجدید پذیر وارد شده به سیستم  ۸۹میلیارد مترمكعب است ۲.این ارقام نشان
دهنده مصرف بیش از ورودی آب در ایران و بروز مشكل کم آبي است .این معضل در برخي نقاط
ایران مانند استان سیستان و بلوچستان شدیدتر از سایر نواحي کشور است .با تغییرات اقلیمي میزان
بارش در ایران کاهش یافته و با بیشتر شدن جمعیت سال به سال این معضل جدیتر خواهد شد.
یک راهكار مناسب برای حل این معضل استفاده از آب شور دریاها و نمکزدایي و شیرینکردن آن
است .نمکزدایي آب دریا در  1۵0کشور دنیا انجام ميشود و بیش از سیصد میلیون نفر همه نیازهای
روزانه خود را از این طریق برطرف ميکنند .بیشترین میزان تولید آب شیرین از دریا در منطقه
خلیجفارس انجام ميشود .در این منطقه برخي از کشورها  %۹0آب خود را از این طریق تامین
ميکنند .جالب است بدانیم که عربستان با شیرین سازی آب دریا صادرات گندم دارد و امارات متحده
عربي بخشهای زیادی از بیابانهای خود را به فضای سبز تبدیل کرده است و حتي زمین گلف احداث
ميکند و همچنین کشور قطر نیز برای دامداری و کشاورزی خود از شیرینسازی آب دریا استفاده
۳
ميکند.
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تاریخچه

فالت ایران از شروع تمدن در چند هزار سال پیش ،معضل کم آبي داشته است و یكي از شاخصههای
فرهنگ ایراني توجه به آب و معضالت آن است .در عصر جدید و با بیشتر شدن جمعیت از سال 1۳۲0
روند مصرف بیش از آب تجدید پذیر ایران شروع شد .برداشت بيرویه از چاههای آب و قناتها باعث
شد که در  1۳۴۷قانون ملي شدن منابع آب ایران تصویب شود .پس از انقالب نیز در سال 1۳6۲
قانون توزیع عادالنه آب تصویب شد که مبنای اصلي مناسبات آبي در کشور است .از آن تاریخ به بعد
ایران دچار چند دوره خشكسالي شده و از طرف دیگر معضل چاههای غیر مجاز و برداشت غیر قانوني
از آنها پررنگ گشته است .تغییرات اقلیمي جهاني نیز بر مشكالت کشور افزوده و میزان بارندگي
ایران را  ۳0درصد کاهش داده است .اتفاقاتي تلخي مانند خشک شدن بخشي از دریاچه ارومیه و
1
خشكي زایندهرود ،هشداری دیگر بر کمآبي ایران و لزوم چاره اندیشي برای آن بود.
مطابق آمار سال  ۲016کشورهای حاشیه خلیج فارس بین  1۲تا  1۵میلیارد مترمكعب در سال آب
از خلیج فارس برداشت ميکنند و این برداشت بي رویه از خلیج فارس منجر به شور شدن آب خلیج
فارس شده است که هماکنون شوری آب خلیج فارس چیزی حدود  ۵۵تا  ds/m ۵۷شده است،اما
شوری آب دریای عمان در حدود  ۳6تا  ds/m ۴0است .بنابراین شیرینسازی آب دریای عمان کم
هزینهتر است .این در حالي است که کل مجموع آبي که توسط ایران از خلیج فارس شیرینسازی
ميشود به  ۳00میلیون مترمكعب در سال نميرسد.
در هر صورت بر طبق مصوبه وزارت نیرو ،مصوبه برداشت آب از خلیج فارس به سختي و با محدودیت
صادر ميشود و دارای سقف برداشت بوده ولي برای برداشت آب از دریای عمان محدودیت میزان
برداشت وجود ندارد.

Saatsaz, M. A historical investigation on water resources management in Iran. Environ. Dev. Sustain. 2019
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موقعیت جغرافیایی مناطق طرح

.2.2.1

موقعیت جغرافیایی یزد

10

شهرستان یزد در درهای خشک و پهناور بین کوههای شیرکوه و خرانق ،در  1۵درجه و  ۵۳دقیقه تا ۴0
درجه و  ۵۴دقیقه طول شرقي و  ۴6درجه و  ۳1دقیقه تا  1۵درجه و  ۳۲دقیقه عرض شمالي واقع شدهاست.
این شهرستان از سوی شمال به شهرستانهای میبد و اردکان از خاور به شهرستانهای اردکان و بافق ،از
باختر به استان اصفهان و از جنوب به شهرستان تفت ،ابرکوه و مهریز محدود ميشود .میانگین بلندی
شهرستان یزد از سطح دریا  1۲00متر است.
قرار گرفتن در بخش مرکزی فالت ایران در برگیرنده نامناسبترین عوامل طبیعي چیره بر فالت مرکزی
ایران نیز است .بارش اندک همراه با تبخیر شدید ،دور بودن از دریا ،نزدیكي با کویر خشک و پهناور نمک،
رطوبت نسبي کم همراه با گرمای بسیار ،از عواملي هستند که یزد را به یكي از خشکترین مناطق ایران
تبدیل کرده است .گذشته از آن ،در این منطقه نوسان شدید درجه حرارت نیز وجود دارد .اقلیم استان یزد
به دو علت اساسي خشک است .اول آنکه بر روی کمربند خشک جهاني واقع شده و دیگر آنکه از دریاهای
آزاد عمان و خلیجفارس و دریاچههای داخلي و بادهای رطوبتزای دریایي بسیار دور است.
بر مبنای تحلیل دادههای بارندگي کلیه ایستگاههای کشور در دوره  ۴0ساله ،مقدار متوسط بارش ساالنه
در سطح استان یزد  ۹۹میليمتر در سال بوده که حدود  60درصدد کمتر از میانگین کشوری است.
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موقعیت جغرافیایی هرمزگان

استان هرمزگان یكي از استانهای کشور جنوبي ایران است و بین مختصات جغرافیایي  ۲۵درجه و ۲۴
دقیقه تا  ۲۸درجه و  ۵۷دقیقه عرض شمالي و  ۵۳درجه و  ۴1دقیقه تا  ۵۹درجه و  1۵دقیقه طول شرقي
از نصف النهار گرینویچ واقع شده است.
جز نوار باریک ساحلي به عمق حداکثر  ۳0کیلومتر از ساحل دریا که دارای اقلیم گرم و مرطوب است و
مناطق کوهستاني و جلگههای نسبتا مرتفع نواحي شمال مجاور مرزهای کرمان و فارس که از آب و هوای
نیمه معتدل برخوردارند سایر نواحي هرمزگان در محدوده مناطق گرم و خشک قرار دارند .بطور کلي
هرمزگان تحت تاثیر آب و هوای بیاباني و نیمه بیاباني بوده و دارای تابستانهای طوالني و گرم و زمستانهای
کوتاه و مالیم است .تعادل آب و هوای استان هرمزگان تحت تاثیر تودههای مختلف هوای شمالي ،غربي و
جنوبي قرار داشته و به طور کلي خشک و کم باران است .بارندگي استان عمدتاً به صورت رگبار و سیالبي
در ماههای زمستان است .با توجه به اقلیم صحرایي هرمزگان ،حجم بارندگي استان علیرغم اینكه حد پائین
را به خود اختصاص ميدهد ،از دامنه نوسان زیادی برخوردار است .بر طبق آمارهای موجود ،میانگین
بارندگي ده ساله اخیر در استان حدود 1۸۴میلي متر اندازه گیری شده است.
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موقعیت جغرافیایی کرمان

استان کرمان در جنوب شرقي فالت مرکزی ایران و بین  ۵۳درجه و  ۲6دقیقه تا  ۵۹درجه و  ۲۹دقیقه
طول شرقي و  ۲۵درجه و  ۵۵دقیقه تا  ۳۲درجه عرض شمالي قرار دارد .این استان از شمال به استانهای
خراسان جنوبي و یزد ،از شرق به استان سیستان و بلوچستان ،از غرب به استان فارس و از جنوب به استان
هرمزگان محدود ميشود.
متوسط مقدار باران در طول سال در کرمان معادل  1۲۷میليمتر است .بطور کلي آب و هوای این شهر به
دلیل ارتفاع زیاد از سطح دریا به نسبت خنک و معتدل است .تابستانهای کرمان نسبتاً خنک و زمستانهای
آن بسیار سرد است .بیشترین میزان بارش برف در شهر کرمان مربوط به سال  1۳۵1بودهاست که با  ۴روز
بارش برف در این شهر ارتفاع برف به  ۷0سانتيمتر رسید.
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موقعیت جغرافیایی سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان پس از استان کرمان به عنوان دومین استان پهناور کشور در جنوب شرقي
ایران واقع است .این استان با حدود 1۸0،۷۲6کیلومتر مربع وسعت کمابیش اندازه کشور سوریه بزرگي دارد
و بیش از  11درصد وسعت ایران را در برميگیرد.
این ناهمواریها مشتمل بر کوههای سیستان و کوههای بلوچستان است .منطقه سیستان و بلوچستان با
توجه به موقعیت جغرافیایي ،از یک طرف تحت تأثیر جریانهای جوی متعدد مانند :جریان بادی شبه قاره
هند و به تبع آن بارانهای موسمي اقیانوس هند است و از طرف دیگر تحت تأثیر فشار زیاد عرضهای
متوسط قرار دارد که گرمای شدید مهمترین پدیده مشهود اقلیمي آن است.
به علت باال بودن متوسط دما و وزش بادهای موسمي ،میزان تبخیر در این استان زیاد است و به طور
متوسط چهار میليمتر در روز گزارش شده است بارندگي عمدتاً در ماههای زمستان صورت ميگیرد .به
طور متوسط در هفت ماه از سال در این ناحیه اثری از باران مشاهده نميشود .میزان بارندگي از طرف شرق
به غرب استان افزایش ميیابد .متوسط سالیانه بارندگي آن حدود هفتاد میليمتر و بسیار نامنظم است.
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بررسی راههاي متعارف حل مشکل بیآبی در جنوبشرق ایران

به منظور غلبه بر مشكل کمآبي روشهای مختلفي را در این مناطق ميتوان استفاده نمود .در این بخش این
روشها و کارایي آنها بررسي ميشوند.
.2.3.1

استفاده از آبهاي شور سطحی منطقه

کل منابع آبهای سطحي شور در سه استان هرمزگان و کرمان و یزد ،معادل  ۲6۵میلیون متر مكعب است،
که حدود  6۸درصد آن مربوط به استان هرمزگان با پراکندگي بسیار زیاد و  1۵درصد به استان کرمان و مابقي
مربوط به استان یزد است .با توجه به پراکندگي فراوان این رودخانهها و همچنین نابهنگام بودن جریان آنها
بهرهبرداری از این منابع بسیار پرهزینه و غیرمنطقي خواهد بود .ضمن این که هرگونه بهرهبرداری از این منابع
اثرات زیست محیطي قابل توجهي بدنبال خواهد داشت.
.2.3.2

استفاده از آبهاي شور زیرزمینی منطقه

آبهای زیرزمیني به آبهایي گفته ميشود که در الیههای آبدار و اشباع زیر زمین تجمع پیدا کردهاست.
این آبها فقط حدود  ۴درصد از مجموعه آبهایي را که فعاالنه در چرخه آبشناختي دخالت دارند ،تشكیل
ميدهد .با این وجود حدود  ۵0درصد جمعیت دنیا از نظر آب شرب متكي به همین آبهای زیرزمیني آزاد
هستند.
بر اساس آمار و مطالعات انجام گرفته در بعضي از سفرههای آب زیر زمیني منطقه سه استان کرمان ،هرمزگان
و یزد ،به مقدار بسیار کم منابع آب شور وجود دارد .این منابع با توجه به هیدرولیک سفرههای آب زیرزمیني
با منابع شیرین همان دشت ارتباط داشته و هرگونه برداشت از منابع شور دشتها به معني برداشت از سفره
آب زیرزمیني آن دشتها محسوب ميشود و باعث افزایش افت سفرهها و همچنین افزایش کسری مخزن
دشتها ميگردد .لذا با توجه به بحراني بودن وضعیت سفرههای آب زیرزمیني ،امكان بهرهبرداری از این منابع
وجود ندارد.
.2.3.3

استفاده از پسابهاي خانگی شهرهاي بزرگ منطقه

در جدول پایین ،مجموع حجم پسابهای تصفیه شده در سه استان نشان داده شده است که حدود  ۳6میلیون
مترمكعب است و بیشترین آن با مقدار  ۲0میلیون مترمكعب مربوط به استان هرمزگان است .دبي اسمي
تصفیهخانههای در حال اجرا و در حال بهرهبرداری نیز مجموعاً حدود  ۷۳میلیون مترمكعب برآورد ميگردد.
با توجه به موارد زیر امكان استفاده از پساب برای آبرساني به مناطق مختلف وجود ندارد:
شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا  /شركت تعاوني آب رساني فالت مركزی پارس  –1۳۹۸/10/۷ویرایش 1

سپیدنامه توکن آبپارس مبتنی بر شبکه ققنوس

15

الف  -میزان پساب تولیدی در منطقه بسیار کم است
ب  -نیاز این شهرها به پسابهای تولیدی خود برای مصارف فضای سبز و سایر خدمات در آینده
ج  -مشكالت اجتماعي مرتبط با انتقال و جابجایي پساب

ردیف

نام استان

پساب تصفیه شده نامي

بهرهبرداری

1

یزد

1۸

10

۲

کرمان

11

6

۳

هرمزگان

۴۴

۲0

۷۳

۳6

جمع

جدول  ،2-1مجموع حجم پسابهاي تصفیه شده در سه استان

تمام موارد ذکر شده در باال حاکي از آن است که حجم بیشتر آب تولیدی در فالت مرکزی ایران از آبهای
زیرزمیني و بعد از آن از آبهای سطحي تامین ميگردد .لذا با توجه به محدود بودن منابع آب زیرزمیني،
ناپایداری این منابع و کاهش بارندگيهای اخیر ،این منابع نميتوانند بطور بلند مدت مورد بهرهبرداری قرار
بگیرند و نیاز به تامین آب از یک منبع آب پایدار برای این بخشها باید در نظر گرفته شود.
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 .2.3.4بررسی تقاضا
استان یزد :بر اساس نتایج مطالعات به هنگام سازی طرح جامع آب حوضههای آبریز کشور در دوره  ۴0ساله
در استان یزد متوسط مصارف ساالنه حدود 1۵۳۷میلیون متر مكعب (م.م.م) است که حدود  ۷درصد آن از
منابع آب سطحي و  ۹۳درصد آن از منابع آب زیرزمیني تأمین ميشود .مقادیر مصرف آب سطحي در سطح
محدودههای مطالعاتي واقع در استان حدود  10۸میلیون متر مكعب محاسبه شده است که  ۵0میلیون
مترمكعب در بخش کشاورزی و  ۵۸میلیون در مصارف شرب و صنعت بهرهبرداری گردیده است.
استان هرمزگان  :بر اساس نتایج مطالعات به هنگام سازی طرح جامع آب حوضههای آبریز کشور در دوره
 ۴0ساله در استان هرمزگان متوسط مصارف ساالنه حدود  16۴۴م.م.م (میلیون متر مكعب) است که حدود
 ۲0درصد آن از منابع آب سطحي و  ۸0درصد آن از منابع آب زیرزمیني تأمین ميشود.
استان کرمان :بر اساس نتایج مطالعات به هنگام سازی طرح جامع آب حوضههای آبریز کشور در دوره ۴0
ساله در استان کرمان متوسط مصارف ساالنه حدود  ۷۹00م.م.م است که حدود  10درصد آن از منابع آب
سطحي و۹0درصد آن از منابع آب زیرزمیني تأمین ميشود.

با در نظر گرفتن حجم تقریبي مجموع تقاضا در دوره  ۴0ساله در سه منطقه ذکر شده در فوق و نیز اضافه
کردن استان سیستان و بلوچستان و مناطق اطراف و نیز توجه به نرخ افزایش جمعیت و سطح بارندگي در
سالهای اخیر ميتوان حجم تقریبي تقاضا را حدود  ۲0.000م.م.م برای دو سال آینده پیشبیني کرد.
.2.4

قوانین و رگوالتورهاي مرتبط

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي نهاد ناظر بر این طرح است و قوانین مربوط به تعاونيها بر انتشار ،عرضه و
خرید و فروش این توکن حاکماند .همچنین شرکت سهامي آب منطقهای سیستان و بلوچستان و سازمان ملي
استاندارد و سازمان منطقه آزاد چابهار دیگر نهادهای ناظری هستند که بر اجرای این طرح نظارت ميکنند.
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 .3تشریح راه حل
در این فصل ابتدا راهحل نمکزدایي از آب دریا بررسي شده و پس از بیان مزایای آن به معرفي شرکت تعاوني
آب رساني فالت مرکزی پارس پرداخته و در انتها راهحل فروش سهام این تعاوني به صورت توکن تشریح
ميگردد.
.3.1

راهحل نمكزدایی از آب

یكي از منابع قابل دسترس کشور که تاکنون مورد توجه الزم قرار نگرفته ،منابع آبهای شور خلیج فارس و
دریای عمان است .در حال حاضر نمکزدایي از این منابع شور در سطح محدود به میزان کمتر از 100میلیون
مترمكعب در سال در دست بهرهبرداری است .این منابع بصورت عمده برای مصارف آب شرب شهری استفاده
ميشوند .لیكن سیر تحوالت اقتصادی -فناوری به شرح زیر استفاده از این منابع غیرمتعارف کشور را در سطح
بسیار وسیعتری توجیهپذیر و بلكه ضروری نموده است :
 عدم وجود منابع آب سطحي و زیرزمیني در بخشهای وسیعي از کشور بخصوص مناطق شرقي و
مرکزی کشور
 افزایش مشكالت جدی اجتماعي انتقال بین حوضهای آب

 افزایش هزینههای تأمین آب از منابع متعارف داخل کشور

 بهبود روشهای نمکزدایي آب شور دریا که منجر به کاهش هزینه شوریزدایي شده است

شکل  3-1پراکندگی آب شیرینکنها در جهان
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تعریف نمكزدایی

نمکزدایي یا شیرین کردن آب ،1اشاره به فرایندی است که مقداری نمک و سایر مواد معدني را از آب شور
جدا ميکند.
به طور کلي بر مبنای فیزیک حاکم بر نمک زدایي آب ،این فرآیند با سه روش قابل انجام است .در روش اول
نمک زدایي بر مبنای اختالف نقطه جوش آب و مواد حل شده در آن انجام ميشود که به طور کلي آنها را
فرایندهای حرارتي مينامند .در روش دوم از فیلترهایي استفاده ميشود که بر مبنای جداسازی فیزیكي بدون
تغییر فاز عمل ميکنند و شامل فرایندهای غشایي ميشوند .روش سوم بر اساس پیوند شیمیایي عمل ميکند.
رزینهای تبادل یوني از این دسته هستند.
.3.1.2

روشهاي نمك زدایی از آبهاي شور

روشهای تصفیه متعددی برای نمکزدایي از آب دریا ارائه شده است که ميتوان آنها را در دو گروه اصلي
فرآیندهای غشایي و فرآیندهای حرارتي طبقه بندی نمود .این تقسیمبندی بر مبنای سازوکارهای مورد استفاده
در جداسازی جامدات محلول از آب انجام شده است .در فرآیندهای غشایي (اسمز معكوس) برای جداسازی
نمکهای محلول و تولید آب شیرین ،از نیروی محرکه الكتریكي یا مكانیكي استفاده ميشود و در فرآیندهای
حرارتي(تقطیر ناگهاني ،تقطیر چندمرحلهای) از فرآیند تبخیر برای تبدیل آب به بخار استفاده شده و با میعان
بخار تولیدی ،آبي کم نمک تولید ميگردد.
به دلیل بازدهي باالتر فرآیندهای غشایي درمصرف انرژی ،کاربرد این فرآیندها در مقایسه با فرآیندهای حرارتي،
با استقبال بیشتری همراه بوده است .بر مبنای معادالت ترمودینامیكي ،کمترین انرژی مصرفي در فرآیند
حرارتي معادل  ۷کیلووات ساعت بر متر مكعب است در حالي که در روش اسمز معكوس این مقدار  ۳کیلووات
ساعت بر متر مكعب است .بر این اساس ،مدیریت مصرف انرژی و افزایش بازده سیستمهای نمکزدایي از
طریق کاهش حجم آب شور تولیدی و نیز انتشار گازهای گلخانهای ميتواند چالشهای اقتصادی ،اجتماعي و
زیست محیطي مرتبط با کاربرد این فرآیندها را به حداقل برساند .به طور کلي ميتوان روشهای آب شیرین-
کني را به دو بخش اصلي گرمایي و غشایي تقسیم نمود .در ایران و جهان روشهایي مانند اسمز معكوس،
تقطیر چند مرحلهای ،متراکمسازی مكانیكي بخار آب و تقطیر چند مرحلهای ،چگالش گرمایي بخار طرفداران
فراواني دارند.
Desalination or desalinisation
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شكل  ۳-۲ظرفیت نصب شده هر تكنولوژی را نشان ميدهد .نوع غالب فنآوری آب شیرینکن که امروزه
استفاده ميشود ،اسمز معكوس 1است .استفاده از اسمز معكوس به دلیل هزینه عملیاتي ۲کم (با استفاده از
انرژی الكترومكانیكي در مقابل گرمای حرارتي معمولي گرانقیمت) در مقابل هزینه سرمایهای ۳باال (به دلیل
هزینه و عمر نسبتاً کوتاه غشا) به یک جایگزین تبدیل شده است.
60%

26.80%
8.20%

3.60%

0.80%

0.30%

0.30%

MSF

MED

ED

HYBRIDE

EDI

OTHER

RO

شکل -3-2ظرفیت جهانی نمك زدایی

تكنولوژیهای نمکزدایي مورد استفاده در نقاط مختلف جهان در زیر فهرست شدهاند:







کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر تاسیسات نمکزدایي گرمایي البته اسمزمعكوس نیز در
حال افزایش است.
جنوب اروپا و شمال آفریقا بیشتر استفاده از اسمزمعكوس (اسپانیا ،الجزایر ،مراکش و تونس)
آمریكای شمالي اسمز معكوس آب لب شور و تاسیسات کمي نیز اسمز معكوس آب دریا
آمریكای جنوبي اسمزمعكوس آب لب شور و دریا
استرالیا اسمزمعكوس
چین و هند بیشتر اسمز معكوس

1

)Reverse Osmosis (RO
)Operating expense (OPEX
3
)Capital expenditure (CAPEX
2
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وضعیت تولید جهانی

همانطوری که در قسمممتهای قبلي عنوان گردید ،پتانسممیل باالی فالت مرکزی کشممور از نظر معادن و
صنایع از یک سو و اجرای طرحهای توسعهای بسیار عظیم جهت بهرهبرداری از معادن منطقه و به تبع
آن فرآوری مح صوالت ا ستخراج شده از سوی دیگر ،این منطقه را از نظر تو سعه اقت صاد غیرنفتي حائز
اهمیت ویژه نموده است.
توسعه و بهرهبرداری از طرحهای فوق الذکر نیازمند منابع آبي با حجم قابل توجه است .با توجه به
مطالعات جامع انجام گرفته در زمینه منابع آبهای سطحي و زیرزمیني ،این منابع وضعیتي بحراني دارند
و تامین این مقدار آب از منابع محلي امكانپذیر نیست .لذا الزاماً استفاده از آب دریا به عنوان تنها منبع
آبي مطمئن بطور جدی مطرح است.
ظرفیت آب شیرینکن کل جهان در سال  ۲010بیش از  6۴میلیون متر مكعب در روز بود و در سال
 ۲01۵به نزدیک به  ۹۸میلیون مترمكعب در روز رسممید .انتظار ميرود این ظرفیت تا سممال  ۲0۳0به
 ۲۵0میلیون متر مكعب در روز افزایش یابد.

شکل -3-3نمودار روند افزایش استفاده از روش نمكزدایی

به علت کمبود منابع آب شیرین و منابع انرژی فراوان ،خاورمیانه بی شترین میزان آب شیرینکن را دارا
است.
بزرگترین اسممتفاده کننده از این فناوری ،عربسممتان سممعودی اسممت و پس از آن ایاالت متحده ،امارات
متحده عربي ،استرالیا ،چین ،کویت و رژیم اشغالگر قدس قرار دارند.
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شکل  -3-4سهم بازارهاي مختلف آب شیرینکن 2016 – 2007

در جدول زیر بزرگترین واحدهای شیرینسازی آب فهرست شدهاند.
جدول  3-1بزرگترین واحدهاي آب شیرینکن جهان
ظرفیت تولید

نام واحد

(مترمكعب در روز)

نام واحد

ظرفیت تولید
(مترمكعب در روز)

جبلعلي(امارات متحده عربي)

۵۲۹000

(اشكلون) رژیم صهیونیستي

۳۲61۴۴

(شعیبیه) عربستان سعودی

۵۲۴000

(الهماه) جزایر

۲00000

(فجیره) امارات

۴۵۴000

(بارسلونا) اسپانیا

۲00000

شکل -3-5ظرفیت نصب شده توسط مناطق مختلف
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خلیج فارس یا عمان:

خلیج فارس با مساحت  ۲۴0.000کیلومتر مربع داراى عرضهاى مختلفى است که کمترین عرض از
دماغه ناى بند (ایران) تا رأس راکان (رکن) شمال کشور قطر  1۸۵کیلومتر و بیشترین عرض آن از بندر جزه
(ایران) تا کرانه سلیه (امارات متحده عربي)  ۳۵۵کیلومتر است .طول خلیجفارس از دهانه اروندرود تا کرانههاى
ابوظبى  ۸۳0کیلومتر و ژرفاى آن در قسمت شرقى به طور متوسط  ۵0تا  ۸0متر و در قسمتهاى غربى
حدود  10تا  ۳0متر است .ژرفترین نقطه خلیج فارس به عمق  ۹۳متر واقع در  1۵کیلومترى جنوب جزیره
تنب بزرگ واقع است .طول کرانههاى ایران در خلیجفارس از بندرعباس تا دهانه اروند رود  1۲۵۹کیلومتر
است.
مساحت دریای عمان ۹0۳ ،هزار کیلومتر مترمربع ،حداکثر طول آن از شمال غربي تا جنوب شرقي،
 ۹۵0کیلومتر و حداکثر عرض آن از شمال شرقي به جنوب غربي ،حدود  ۳۴0کیلومتر است .اگرچه عرض
دریای عمان از عرض آبهای خلیج فارس کمتر است اما در مقابل ،عمق آن از خلیج فارس بیشتر است و
هرچه به سوی غرب پیش رویم ،عمق آن به سرعت کم ميشود .عمق دریای عمان در اطراف بندر چابهار (در
استان سیستان و بلوچستان) حدود  ۳۳۹۸متر و در نزدیكي تنگه هرمز به  ۷۳متر ميرسد .طول ساحل ایران
در امتداد دریای عمان ،از خلیج گواتر تا بندرعباس ۷۸۴ ،کیلومتر است .از شمال دریای عمان ،مدار رأس
السرطان عبور ميکند از این رو این دریا ،در منطقه گرم کره زمین واقع شده است .حداکثر درجه حرارت
سطح آب در مرداد ماه  ۳۳درجه و در دی ماه حداقل  1۹.۸درجه سانتيگراد است.
در حاشیه این دریای تاریخي ،شهرهای مهمي چون بندر چابهار و جاسک (در ایران) و مَسقَط و صحار
(در عمان) واقع شدهاند .در واقع بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان ،نزدیکترین و آسانترین راه
دسترسي کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد است.
شوری آب خلیج فارس ( )TDSبین  ۴0،000تا  60،000است ،در صورتي که شوری آب دریای عمان
بین  ۳۷،000تا  ۳۸،000است .شوری پایین نیاز به انرژی بكارگرفته شده کمتری برای شیرینسازی دارد و
همچنین انتظار ميرود کیفیت آب تولیدی شیرینشده باالتر باشد.
به علت شوری کمتر آب دریای عمان ،نمکزدایي از آب این دریا سادهتر است.
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 .3.3فناوري نمكزدایی مناسب
امروزه تامین آب شیرین کافي یكي از نیازهای اساسي حیات انسان و صنایع مختلف است .با توجه به
رشد جمعیت جهان و محدودیت ذخایر آب شیرین جهان ،نمکزدایي ارزانتر و سریعتر از آب دریا به منظور
تامین انواع مصارف آب اهمیت روز افزوني پیدا کرده است .شیرینسازی آب شور به کمک روشهای مختلف
در سطح دنیا متناسب با کمیت و کیفیت آب مورد نیاز انجام ميشود .عمده ترین روشهای نمکزدایي شامل
روشهای حرارتي و غشایياند و هر کدام با توجه به شرایط منطقهای و نیاز ،به کار گرفته ميشوند .هزینه آب
تولید شده یكي از مهمترین عوامل موثر در انتخاب روش است .این هزینه وابسته به کیفیت آب ورودی ،نوع
فنآوری استفاده شده ،ظرفیت کارخانه ،میزان مصرف انرژی است .ویژگيهای محل احداث کارخانه ،هزینه
انتقال آب از منبع به محل تصفیه خانه ،نحوه توزیع آب تصفیه شده و دفع پسماند تولید شده ،متفاوت بوده و
این عوامل در انتخاب روشهای مذکور و مقایسه آنها با یكدیگر بسیار تاثیرگذارند.
در جدول  ۳-۲فناوریهای منتخب بر اساس موقعیت فهرست شدهاند.
جدول  -3-2فناوريهاي مختلف نمكزدایی

تكنولوژی منتخب

موقعیت

RO

همه شرایط مورد نیاز مهیا باشد(برق کافي)

EDR

آب لب شور با غلظت کم و سیلیس زیاد

MVC

کیفیت بد آب ورودی(اجتناب از پیش تصفیه زیاد)

Stills

نور خورشیدکافي ،حجم کم ،امكان تولید مقطعي

PV

نور خورشیدکافي ،حجم بیشتر ،امكان تولید مقطعي

HDH

رطوبت کافي و حجم کم

Geothermal

ضخامت کم پوسته زمین

با توجه به مزایا و معایب هر روش ،روشهای زیر پیشنهاد ميگردد:
 با توجه به اینكه آب ورودی مورد نیاز در این طرح آب دریا است که شوری آن باال است و ظرفیت طرح باالاست و نیز ضخامت پوسته زمین در محل اجرای طرح زیاد است تكنیکهای  HDH،Stills ،EDRو
 Geothermalپیشنهاد نميگردند.
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 روشهای حرارتي ) MSF,MEDو  )MVCکه به هزینه و انرژی بیشتری نیاز دارد ،اکثراً در مواردی کاربرددارند که کیفیت آب ورودی پایین باشد .اما طبق مطالعات انجام شده ،دریای عمان با میزان شوری-۳۷000
 ۳۸000نسبت به خلیج فارس با میزان شوری 60000-۵0000از کیفیت باالتری برخوردار است که در این
مورد روش  ROمناسب است.
 با توجه با اینكه  MSFمقدار انرژی کل بیشتری نیاز دارد .میزان مصرف آب به دلیل فرایند سرد کردنباالست و هزینه سرمایه گذاری باالیي نیاز دارد ،بازیافت آب در این روش کمتر است .نرخ راهاندازی این روش
کند است و نیز در مقایسه با حجم تولیدی در نظر گرفته شده برای این طرح بكارگیری این روش به تنهایي
پیشنهاد نميگردد .در صورتي که هدف تولید آب شرب است روش  ROبه تنهایي برای فاز اول پیشنهاد
ميشود زیرا خروجي  ROآب شرب یا نیمه صنعتي با  TDSبین ۴0تا PPM ۵0است .اما اگر هدف آب شرب
و صنعتي است ميتوان بطور ترکیبي از تكنولوژیهای  RO+MSFاستفاده نمود که در این صورت پساب
خروجي  ROرا وارد  MSFنموده و آب صنعتي با  TDS 5-10ppmتولید مينماییم.
با توجه به اینكه خروجي  ROآب شرب است و پساب آن که غلظت بسیار باالیي دارد ميتوان برای حفظ
محیط زیست خروجي را با استفاده از تكنیک  ZLDنمک زدایي و محصول آب مقطر با  TDS=0PPMو نمک
خشک استخراج نمود .با توجه به هزینه بسیار سنگیني که روش  ZLDدارد بكارگیری آن در این طرح به
تنهایي اصالً پیشنهاد نميگردد.
بنابر دالیل ذکر شده روشهای زیر به اولویت برای اجرای طرح حاضر پیشنهاد ميگردد:
-1
-۲
-۳
-۴

RO
RO+PV
RO+MSF
RO+ZLD
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.3.4

معرفی تعاونی

شرکت تعاوني آب رساني فالت مرکزی پارس با همت جمعي از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی به منظور تامین
آب شرب و صنعت فالت مرکزی ایران از دریای آزاد در قالب تعاوني تولیدی-توزیعي فرا استاني در تابستان
سال  1۳۹۷تاسیس گردید.
چشمانداز این تعاوني تامین آب شرب و صنعت فالت مرکزی ایران از دریای آزاد با احداث پیشرفتهترین
واحدهای آب شیرین کن و بهرهمندی از انرژیهای پاک است.
تشكیل شرکت تعاوني و استفاده از این ظرفیت قانوني روشي موثر برای انجام این طرح است .به منظور جامه
عمل پوشاندن بر این راهكار نیاز به مشارکت ملي افراد در این طرح و تامین مالي جمعي آن است .تامین مالي
جمعي سنتي برای شرکتهای تعاوني امكان اجرای طرح در حد ملي را بسیار دشوار ميگرداند و با استفاده از
فناوری نوین دفترکل توزیع شده ميتوان این مشكل را حل نمود.
در این راستا تعاوني آب رساني فالت مرکزی پارس جهت به کارگیری این فناوری در طرح مذکور با ترکیب
هیات مدیرهای به شرح ذیل تشكیل شده است:

اعضاي هیات مدیره تعاونی آب رسانی فالت مرکزي پارس

سیدمحمد احرامیان

محمدمهدی فنائي

احمد صادقیان

سیدعلي محمد ابویي مهریزی

گروه صنعتي فوالد یزد

گروه صنعتي الكتروکویر

گروه ستاره کویر یزد

گروه صنعتي یاران

علیرضا طرازی

محمدرضا رضائي نژاد

سید ولي اهلل فاطمي اردکاني

فعال اقتصادی

گروه تعاوني پیشگامان

گروه توسن
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شرکت تعاوني آب رساني فالت مرکزی پارس با اهداف زیر تشكیل شده است:
تصفیه و شیرین کردن آب در مبدأ برداشت و در صورت لزوم قبل از اجرای انتقال آب ،عرضه
)1
و فروش آن به متقاضیان در مبدأ و طول مسیر بر اساس مصوبه مجمع عمومي.
)۲

انتقال آب از دریای عمان و یا اقیانوس هند به منظور تأمین آب شرب و صنعت و سایر مصارف

به فالت مرکزی ایران با اولویت شیرین کردن و قابل شرب کردن آب در مبدأ.
 )۳ترویج و تحكیم و جلب مشارکت ،همكاری و تعاون عمومي همه عالقمندان به اجرای خط انتقال
آب در سطح کشور و خارج از کشور (برای فالت مرکزی).
 )۴تأمین نیازهای آبي مشترک فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي و کشاورزی مدرن اعضاء
مستقر در فالت مرکزی ایران و کمک به توسعه همه جانبه این فالت در راستای کمک به تحقق عدالت
اجتماعي و پایداری جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در این فالت.
در فاز اول پروژه نمکزدایي از آب دریا در سواحل مكران با ظرفیت تقریبي  10میلیون متر مكعب در سال
انجام ميشود .در فازهای بعد دیگر اهداف پروژه به تدریج و با پیشرفت کار محقق خواهند شد.
به منظور ایجاد کنترلهای الزم برای محقق شدن اهداف طرح و عدم انحراف از پیش بینيهای مالي و برنامه
زماني پیشرفت پروژه به منظور صیانت از حقوق دارندگان توکن اقداماتي در راستای شفاف سازی عملیات
اجرایي و مالي تعاوني در نظر گرفته شده است از جمله تهیه صورتهای مالي شش ماهه که به تایید حسابرس
قانوني رسیده است و گزارشات پیشرفت پروژه که توسط شرکت مشاوره مجرب تهیه و رسیدگي شود و
گزارشات فوق از درگاههای مختلف در اختیار دارندگان توکن قرار خواهد گرفت.

منطقه آزاد چابهار
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محل اجراي طرح و مسیرهاي پیشنهادي انتقال آب به فالت مرکزي

این طرح در منطقه آزاد چابهار اجرا ميشود.
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پس از انجام مرحله نخست طرح و نمکزدایي از آب دریا ،آب به دست آمده از طریق خط لوله به فالت مرکزی
ایران رسانده خواهد شد .این مرحله آبرساني به صورت مرحلهای انجام خواهد پذیرفت.

مسیرهای احتمالي خط لوله آبرساني به فالت مرکزی ایران
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 .3.5معماري کالن فنی
شبكه ققنوس ،یک شبكه عمومي 1احراز شده است که ویژهسازی فناوری دفترکل توزیع شده و بر مبنای
راهكار استالر پیادهسازی شده است .معماری کالن شبكه ققنوس در تصویر زیر نمایش دادهشده است.

معماری کالن شبكه ققنوس
بر اساس این معماری ،برنامههای کاربردی که توسط میزبانها فراهم ميگردد ،از طریق واسط سرویسها به
هسته یک گره فعال ۲ققنوس متصل ميگردند .هستههای ققنوس در کنار هم شبكه ققنوس را تشكیل
ميدهند.
مدل تعاملي ارسال و دریافت یک توکن بهگونهای است که امكان پیادهسازی الزامات مبارزه با پولشویي ۳و
انطباق قانوني ۴فراهم ميگردد .در دو شكل زیر ،مدلهای مفهومي ساختارِ یک کاربر ارسالکننده و یک کاربر
دریافتکننده به نمایش گذاشته شده است.

1

. Public-Permissioned
. Active Node
3
). Anti-Money Laundering (AML
4
. Compliance
2
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مدل مفهومي کاربر ارسالکننده

مدل مفهومي کاربر دریافتکننده
در ادامه ،برخي از اجزای فني تشكیلدهنده زیستبوم ققنوس معرفي شده است .اطالعات بیشتر در این
خصوص در سپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان که در آدرس  www.kuknos.org/wp/بارگزاری شده ،در
دسترس است.
سرویس هسته

1

سرویس هسته ،ستون فقرات شبكه ققنوس است و وظایف اصلي آن مدیریت یک نسخه محلي از دفتر کل،
ارتباط با سایر گره۲ها و همسان ماندن با سایر گرههای شبكه است.

1

. Core Service
. Node

2
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سرویس واسط
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1

سرویس واسط ،مجموعه APIهای الزم جهت اتصال نرمافزارهای کاربران به شبكه ققنوس را فراهم ميآورد.
سرویس واسط مابین سرویسهای هسته و برنامههای کاربردی قرارگرفته و شرایط توسعه نرمافزارهای مبتني
بر ققنوس را تسهیل مينماید.
2

سرویس پل

سرویس پل ،یک واسط تسهیل شده جهت پیادهسازی سرویس انطباق است .در سرویس پل ،کلیدهای مرتبط
با حسابهای یک کسبوکار و یا یک برنامه کاربردی ذخیره ميگردد و درصورتيکه سرویس انطباق شرایط
انجام تراکنش را مجاز بداند انجام تراکنش از طریق سرویس پل بهصورت خودکار صورت ميپذیرد.
3

سرویس انطباق

مسؤولیت انطباق با الزامات قانوني حاکم بر یک میزبان در این سرویس فراهم ميگردد .ازجمله الزاماتي که
ميتواند در این سرویس پیادهسازی گردد ،کنترلهای مرتبط با مبارزه با پولشویي است .در حقیقت ،این
سرویس از طریق ایجاد تعامل بین دو میزبان ،شرایط قانوني انجام یک تراکنش را بررسي و در صورت احراز
شرایط ،مجوز صدور تراکنش را صادر ميکند.
سرویس تبادل

4

در ققنوس ،یک زیرساخت تبادل توزیعشده غیرمتمرکز ۵وجود دارد که امكان تبدیل انواع توکنها را فراهم
ميکند .لذا صادرکنندگان توکنها بر اساس شرایط بازار نسبت به ایجاد تابلو جدول تبدیل انواع توکنهای
موجود در شبكه اقدام ميکنند.

1

. Interface Service
. Bridge Service
3
. Compliance Service
4
. Exchange Service
5. Decentralized Exchange
2
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مدل مفهومي سرویس تبادل توزیعشده ققنوس

به صورت خالصه و ساده شكل شماتیک زیر شمای کلي از معماری کالن فني استفاده شده را نمایش
ميدهد.

شمای کلي معماری کالن فني
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.3.6

تشریح فرآیندهاي چرخه حیات توکن

شرکت تعاوني آب رساني فالت مرکزی پارس از طریق توکنهای آبپارس که بر روی شبكه ققنوس صادر
ميشود ،اقدام به فروش  100درصد سهام خود در قالب توکن ميکند .پس از پایان جمعآوری مبالغ در هر
مرحله افزایش سرمایه و ثبت آن نزد نهادهای قانوني ،بازار رسمي برای نقل و انتقال و خرید و فروش این توکن
بر روی پلتفرم ققنوس ایجاد ميگردد .سهامداران از این طریق ميتوانند سهام خود را معامله نمایند .مزایای
داشتن این توکن از این قرار است:
 سهیم شدن در یكي از پروژههای بزرگ و ملي کشور قرار گیری بر روی پلتفرم ققنوس و امكان خرید و فروش سریع و بيواسطه سهام امكان درخواست عضویت در تعاوني با داشتن دههزار توکن امكان شرکت در مجامع سهیم شدن در سود ساالنه شرکت منطبق بر اساسنامه شرکت حق تقدم استفاده از یک مترمكعب آب در سال در محل اجرای پروژه پس از بهرهبرداری طرحبرای خرید توکن تنها اطالعات هویتي الزم ،نام و نام خانوادگي و کد ملي و شماره تلفن همراه شخص است.
در ضمن دارنده توکن در صورت تمایل برای شرکت در مجمع و یا عضویت باید اطالعات هویتي بیشتری ارائه
نماید.
فرآیند خرید و تخصیص توکن به صورت شماتیک در شكل زیر آورده شده است:

امكان خرید و فروش
توکن یا دریافت سود
مجمع پس از بهره
برداری طرح

دریافت صرف سهام در
سررسید به صورت
توکن

انتقال توکن به کیف
توکن شخص

خرید توکن در هر یک
از مراحل فروش آن

نصب کیف توکن و
فعالسازی پس از احراز
هویت

نكته مهم :توکن در دو مرحله منطبق بر مراحل افزایش سرمایه شرکت تعاوني برای سهامداران قبلي و
متقاضیان جدید توزیع ميگردد .در هر مرحله از توزیع توکن با توجه به میزان استقبال خریداران برآورد
ميشود حداکثر  ۴ماه زمان احتیاج باشد تا فرآیند جذب منابع و افزایش سرمایه انجام شود .در طي این دوره
(افزایش سرمایه) کاربران قادر به نقل و انتقال توکن نخواهند بود.
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 .3.7شرایط متقاضی براي خرید توکن
متقاضي خرید باید شرایط زیر را به منظور خرید توکن برآورده سازد:

 داشتن حداقل سن هجده سال تمام (در صورت نداشتن این شرط صرفاً قیم قانوني شخص والیتاً قادر
به خرید از طرف اوست)
 در صورت پرداخت از طریق شبكه بانكي حتماً از حساب خود شخص استفاده گردد.

 داشتن یک کیف توکن و حساب ققنوسي به منظور خرید توکن الزم است .الزم به ذکر است که
نگهداری مناسب از این حساب برای نگهداری توکن آبپارس الزم است .برای اطالعات بیشتر در این
زمینه به سپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان که در آدرس  www.kuknos.org/wp/بارگذاری
شده است ،مراجعه بفرمایید.
 تایید قرارداد و مفاد سپیدنامه

 .3.8جایگاه رگوالتورها در راه حل پیشنهادي
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي نهاد ناظر اصلي بر تعاونيهاست و در این مورد نیز این وزارتخانه
در تمامي مراحل نظارت بر فعالیت تعاوني خواهد داشت .انطباق کامل فعالیت تعاوني با قانون تعاونيها
و قوانین عمومي کشور از سوی این نهاد بررسي ميشود .همچنین شرکت سهامي آب منطقهای
سیستان و بلوچستان و سازمان ملي استاندارد و سازمان منطقه آزاد چابهار دیگر نهادهای ناظری
هستند که بر اجرای این طرح نظارت ميکنند.
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 .4معرفی آبپارس
این توکن مبتني بر بستر شبكه ققنوس و با نماد  ABPARSصادر خواهد شد .هر توکن معادل یک
سهم شرکت تعاوني آبرساني فالت مرکزی پارس است .مشخصات و جزئیات این توکن در جدول
زیر آمده است :
.4.1

مشخصات توکن آبپارس

نماد توکن

ABPARS

نام توکن

ABPARS

هر توکن یک سهم شرکت تعاوني آب رساني فالت مرکزی پارس

شرح

است.
 تعهد رعایت مقررات اساسنامه شرکت تعاوني آب رساني فالتمرکزی پارس

شرایط

 تعهد رعایت شرایط عمومي قانون تعاون کشورلوگوي توکن
صادر کننده /ناشر

شرکت تعاوني آب رساني فالت مرکزی پارس

وب سایت صادر کننده

water-transfer.ir

وب سایت میزبان

Anchor.tecvest.ir

تعداد نشر اولیه

 10.000.000عدد

قیمت اسمی در عرضه اولیه

 ۳۳0،000ریال

رقم اعشار

عدم امكان تقسیم

نوع توکن

توکن دارایي

رگوالتور

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
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شرکت سهامي آب منطقهای سیستان و بلوچستان
سازمان ملي استاندارد
سازمان منطقه آزاد چابهار
شرایط بازخرید -نقدشوندگی

در مراحل جذب سرمایه توکن به صورت تضمیني توسط
ناشر(تعاوني) بازخرید و پس از بهرهبرداری با راه اندازی بازار خرید
و فروش امكان معامله ایجاد ميگردد.

سقف و کف موجودي توکن براي سقف و کف مجاز جهت خرید توکن  ۳0درصد توکنهای عرضه
هر حساب

شده و  1توکن خواهد بود.

ضامن میزبان

شرکت فناوریهای اطالعاتي و مالي توزیع شده یكتا ققنوس
پارس ضامن میزبان برای انتشار توکن خواهد بود.

.4.2

تنظیمات حساب صادر کننده
تنظیمات حسابي که توکنها توسط آن صادر خواهد شد به شرح زیر خواهد بود:
عنوان پارامتر حساب

شرح

مقدار

Authorization required

خیر

Authorization revocable

خیر

Authorization immutable

خیر

Account Signers

هیئت مدیره تعاوني

آستانه عملیات با امنیت کم

۲

آستانه عملیات با امنیت متوسط

۴

آستانه عملیات با امنیت باال

۴

Home Domain

water-transfer.ir
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.4.3
.4.3.1

برنامه توزیع توکن آبپارس
معرفی حسابهاي توزیع
حساب توزیع و شرایط توزیع آن مطابق با جدول زیر معرفي ميگردد:
عنوان پارامتر حساب

شرح

مقدار

Authorization required

خیر

Authorization revocable

خیر

Authorization immutable

خیر
نمایندگان شرکت سرمایهگذاران

Account Signers

فناوری تكوستا

آستانه عملیات با امنیت کم

1

آستانه عملیات با امنیت متوسط

۲

آستانه عملیات با امنیت باال

۲

Home Domain

anchor.tecvest.ir

میزان توکن

 10،000،000عدد
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.4.3.2

برنامه توزیع
برنامه توزیع مربوط به توکنها مطابق با جدول زیر است .توضیح اینكه مرحله اول مربوط به جذب
سرمایه در زمان تاسیس تعاوني و مرحله سوم نیز پس از انجام مرحله دوم و پیشرفت پروژه و
تایید مجمع انجام خواهد پذیرفت.
تعداد سهام

قیمت هر سهم

توزیعی

(ریال)
۳00،000

 ۴0،۵میلیارد ریال
تا سقف  1،000میلیارد ریال
تا سقف  ۲،۴۸1میلیارد ریال

مرحله

تاریخ شروع

تاریخ پایان

یكم

1۳۹۷/۴/11

-

1۳۵،000

دوم

1۳۹۸/10/10

1۳۹۹/۲/1۵

۳،0۳0،۳0۳

۳۳0،000

سوم

تعیین توسط مجمع
عمومي تعاوني

-

6،۸۳۴،6۹۷

تعیین توسط مجمع
عمومي تعاوني

مجموع

.4.4

10،000،000

میزان سرمایه جذب شده

 ۳،۵۲1،۵00،000،000ریال

مبناي قیمت گذاري توکن در بازار
مبنای قیمتگذاری اولیه مصوبه هیئتمدیره تعاوني منطبق بر اختیارات هیئتمدیره در اساسنامه
است .پس از انجام هر مرحله از عرضه توکن با قیمتهای اولیه مصوب هیات مدیره و بازگشایي
نماد معامالت توکن ،قیمت هر توکن با توجه به مكانیزم بازار و عرضه و تقاضا تعیین خواهد
گردید.

.4.5

شرایط بازخرید ،خرید و فروش توکن و مدل کارمزدي آن

دارنده این توکن قراردادی را امضا ميکند که مطابق آن امكان بازخرید توکن در صورت تمایل
سهامدار ،به صورت تضمیني از سوی تعاوني منطبق با شرایط اساسنامه در تمامي مراحل وجود دارد.
کارمزد بازخرید سهام نیم درصد مبلغ سهام است که از فروشنده کسر خواهد گردید.
در مرحله فعالسازی کیف توکن کامزدی از کاربران دریافت نخواهد گردید.
در مراحل عرضه اولیه توکنها از کاربران و خریداران کارمزدی دریافت نخواهد گردید و همچنین
کاربران به همراه خرید توکن آب پارس ميبایست حداقل دو توکن پیمان نیز خریداری نمایند تا در
مراحل بعدی بخشي از کارمزد فعالیتها و تراکنشهای آنها بر بستر شبكه ققنوس از محل این دو
پیمان خریداری شده پرداخت گردد ،مالیات این مرحله بر عهده ناشر خواهد بود.
پس از پایان هر مرحله عرضه اولیه توکن و بازگشایي نماد توکن برای انجام معامله ،معامالت
ميتوانند به دو صورت انجام پذیرند که در میزان کارمزد هر کدام از این روشها متفاوت خواهد بود
و به شرح زیر است:
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در روش اول از طریق سامانه تبادل توکن امكان خرید توکن از فروشنده به قیمت اعالمي در
سامانه توسط فروشنده و مورد توافق خریدار در ازای دریافت ریال مبادله انجام خواهد شد .در این
روش خریدار مبلغ مورد توافق را به حساب سامانه واریز خواهد کرد و فروشنده نیز تعداد توکن مورد
مبادله را به کیف توکن واسط سامانه انتقال خواهد داد و پس از تایید هر دو مرحله توسط سامانه،
توکن به کیف توکن خریدار و وجه به حساب بانكي فروشنده انتقال داده خواهد شد .در این روش
کارمزد خرید و فروش برای هر کدام از طرفین به میزان نیم درصد مبلغ معامله که به صورت ریالي
خواهد بود .همچنین مالیات نقل و انتقال سهام نیم درصد مبلغ معامله است که به صورت ریالي توسط
فروشنده پرداخت خواهد گردید .مبلغ کارمزد و مالیات توسط سامانه در هنگام انجام تبادل محاسبه
و کسر خواهد شد.
در روش دوم مبنای تبادل بین خریدار و فروشنده تهاتر توکنها خواهد بود یعني فروشنده و
خریدار از طریق سامانه تبادل توکن تمایل خود برای ارائه تعداد مشخصي از یک نوع توکن در ازای
دریافت تعداد مشخصي از نوع دیگری توکن را در سامانه ثبت خواهند کرد و پس از تطابق یافتن این
درخواستها در سامانه عملیات توکن به انتقال توکنها بین فروشنده و خریدار انجام خواهد شد.
کارمزد در این روش به صورت پیمان از حساب فروشنده و خریدار کسر خواهد گردید که مبلغ کارمزد
برای هرکدام از طرفین یک پیمان خواهد بود و همچنین مالیات نقل و انتقال سهام از فروشنده نیم
درصد مبلغ روز سهام در سامانه دریافت خواهد گردید .در این روش خریدار توکن آب پارس فروشنده
توکن دیگری خواهد بود که مالیات مرتبط با آن توکن منطبق با شرایط سپید نامه آن توکن محاسبه
و کسر خواهد گردید.
در تمامي روشهایي که کارمزد به صورت پیمان تعیین گردیده است طرفین ميبایست پیش از
اقدام به معامله نسبت به تهیه پیمان مورد نیاز اقدام نمایند و در صورتي که موجودی پیمان آنها
کافي نباشد امكان انجام تراکنش وجود نخواهد داشت.
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 .5تحلیل مالی و اقتصادي آبپارس
حجم سرمایه مورد نیاز برای تعاوني در جدول زیر آمده است:
شرح

میلیون ریال

سرمایه ثابت

۵.۳10.۵۵0
۴6.000

سرمایه در گردش
جمع کل سرمایهگذاری

۵.۳۵6.۵۵0

سرمایه مورد نیاز به صورت زیر تامین خواهد شد:
تامین مالي از فروش سهام

تسهیالت بانكي

مقدار (میلیون ریال)

۳.۴۸0.000

1.۸۷6.۵۵0

درصد از کل سرمایه گذاری

6۵%

۳۵%

محصوالت تعاوني عبارتند از آب به صورت حجمي که به شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان
فروخته خواهد شد و آب بستهبندی شده .با توجه به بازار محصول مفروضات و پیشبیني میزان فروش
محصوالت به قرار زیر است:
مفروضات
ظرفیت کل تولید (متر مكعب)

10.۹۵0.000

قیمت فروش حجمي ( ریال به ازای هر متر مكعب)

100،000

قیمت فروش بسته بندی معمولي (ریال به ازای هر متر مكعب)

1،000،000

قیمت فروش بسته بندی ارزش افزوده (ریال به ازای هر متر مكعب)

۳،000،000

نرخ رشد قیمتي آب حجمي

10%

نرخ رشد قیمتي آب بسته بندی

بر اساس تورم

پیشبیني درآمد کل شرکت با توجه به مفروضات باال از  1.۳۸0میلیارد ریال به  ۲۵.000میلیارد ریال در سال
پنجم ميرسد .همچنین نسبت تولید آب بسته بندی شده در سال اول  %1۷بوده که در سال پنجم این میزان
به  %۵0ميرسد .در ادامه نسبتي از تولید آب معمولي نیز به صورت آب ارزش افزوده (گازدار یا اشكال دیگر)
بوده که این نسبت در سال دوم برابر  %10و در سال آخر برابر با  %۴0خواهد شد.
جدول هزینههای سرمایهای و عملیاتي شرکت و هزینههای عملیاتي طرح نیز شامل :لیست زیر بوده که به
جز استهالک ،مطابق با تورم اعالم شده در بخش هزینه سرمایه ،تا سال پنجم رشد داده شدهاند .ذکر این
نكته ضروریست که در بخش مواد اولیه و قطعات ،از نظر مقداری نیز متناسب با نرخ رشد درآمد رشد وجود
دارد.
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ردیف

جدول سرمایهگذاري ثابت طرح
ردیف

شرح

میلیون ریال

1

هزینه خرید زمین

140،000

۲

هزینه ساخت زیربنا و محوطه
هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی مورد

۳

نیاز

626،000
50،000

۴

ماشینآالت ،دستگاهها و تجهیزات

3،982،000

۵

وسایل نقلیه و حمل و نقل

150،000

6

تجهیزات اداري و کارگاهی

6،400

هزینههاي قبل از بهرهبرداري و خرید

۷

تکنولوژي

6،150

۸

هزینههاي بهره وام

200،000

۹

پیشبینی نشده ( 3%مجموع ارقام باال)

150،000
5،310،550

جمع

سال صفر

شرح

(میلیون ریال)

1

هزینه مواد اولیه و قطعات

۲

هزینه نیروي انسانی

۳
۴

16،000
198،000
63،300

هزینه مصرف انرژي

51،560

تعمیر و نگهداري

۵

هزینه نت فیلتر

265،528

6

استهالک

319،680

۷

هزینه اداري و فروش ( % 1فروش ساالنه)

20،000

۸

بیمه کارخانه

20،000

۹

لوازم کارکنان

5،000

10

پیشبینی نشده  %5/2اقالم باال

19،950

جمع کل هزینههاي تولید

979،018

الزم به ذکر است که هزینههای بازاریابي و برندینگ به صورت یک ضریب از درآمد بوده که در سال اول %۲۵
از درآمد و در سال آخر به  %10ميرسد .ضمناً جهت لحاظ ریسکهای تورمي فرض شده که هزینههای
سرمایهای در  6ماهه اول به طور کامل انجام ميشوند .بنابراین نرخ تنزیل  6ماهه برای سال اول در نظر گرفته
شده است.
پیشبینی سود
میلیون ریال

1۳۹۹/1۲/۲۹

1۴00/1۲/۲۹

1۴01/1۲/۲۹

1۴0۲/1۲/۲۹

1۴0۳/1۲/۲۹

1۴0۴/1۲/۲۹

درآمد کل

0

1.385.175

3.790.452

8.839.223

16.867.028

25.267.793

هزینه عملیاتي شامل یهای تمام شده
و هزینه های عمومي و اداری و
فروش با احتساب استهالک

-۹۷۹.01۸

-1.۴۴۲.۴۳۲

-۲.00۲.۳۹۹

-۲.۷6۸.1۹۴

-۳.۳66.۹۲6

-۴.۴۷1.۵1۵

سود عملیاتی

-979.018

-57.257

1.788.053

6.071.029

13.500.102

20.796.278

هزینه مالي

0

-1۸۵.۸6۹

-1۸۵.۸6۹

-1۸۵.۸6۹

-1۸۵.۸6۹

-1۸۵.۸6۹

سود قبل از کسر مالیات

-۹۷۹.01۸

-۲۴۳.1۲۷

1.60۲.1۸۴

۵.۸۸۵.160

1۳.۳1۴.۲۳۳

۲0.610.۴0۹

مالیات

0

0

-۴00.۵۴6

-1.۴۷1.۲۹0

-۳.۳۲۸.۵۵۸

-۵.1۵۲.60۲

سود خالص

-979.018

-243.127

1.201.638

4.413.870

9.985.674

15.457.807
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الزم به ذکر است که دوره آمادهسازی ،نصب و راهاندازی تجهیزات  1۸ماهه است .ضمناً درآمدهای ایجاد شده
در سال اول مربوط به  6ماهه دوم سال هستند.
نرخ هزینه سرمایه
نرخ هزینه سرمایه مطابق با جدول زیر و با در نظر گرفتن عوامل تورم ،ر شد اقت صادی (جهت بد ست آوردن
نرخ بازده بدون ریسک از طریق رابطه فیشر) و همچنین ضریب بتا و نرخ پاداش سهامداری ( ،)ERPبدست
آمده است که رابطه آن به شكل زیر است:
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 = (1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) × (1 + 𝐺𝐷𝑃 𝑔𝑟𝑤𝑜𝑡ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑒) − 1

فرمول  CAPMکه بر اساس آن ،نرخ هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام بدست آید به شرح زیر است:
𝑃𝑅𝐸 × 𝛽 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 𝑅𝑓 +

که درآن 𝜷 برابر با ریسک سیستماتیک یا میزان تأثیرپذیری کسب و کار از شرایط اقتصاد و بازار است که در
سالهای آخر به میانگین بتای صنعت نزدیک ميشود .در این کسب و کار با توجه به متفاوت بودن بتای مربوط
به آب شرب ،بستهبندی و گازدار ،از میانگین وزني درآمدی جهت محاسبه بتای میانگین استفاده شده است.
همچنین یک فاکتور ریسک عملیاتي کسب و کار نیز با وزن  %۵0به میانگین بتای وزني اضافه شده است.
همچنین𝑷𝑹𝑬 نیز صرف ریسک (نرخ پاداش) سهامداری است.
همچنین نرخ بدهي نیز به طور متوسط در سالهای آتي برابر با  %10در نظر گرفته شده است.
میانگین موزون هزینه سرمایه ( )WACCمطابق فرمول زیر بدست ميآید:
𝑡𝑏𝑒𝐷
𝑡𝑏𝑒𝐷 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 +

∗ 𝑡𝑏𝑒𝐷 𝑓𝑜 𝑡𝑠𝑜𝐶 +

𝑦𝑡𝑖𝑢𝑞𝐸
𝑡𝑏𝑒𝐷 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 +

∗ 𝑦𝑡𝑖𝑢𝑞𝐸 𝑓𝑜 𝑡𝑠𝑜𝐶 = 𝐶𝐶𝐴𝑊

شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا  /شركت تعاوني آب رساني فالت مركزی پارس  –1۳۹۸/10/۷ویرایش 1

43

سپیدنامه توکن آبپارس مبتنی بر شبکه ققنوس

مطابق این مفروضات جدول میانگین موزون هزینه سرمایه به شرح زیر ارائه ميگردد:
1399

1400

1401

1402

1403

1404

0

1

2

3

4

5

تورم

۳۷.۲%

۳1.0%

۲۹.0%

۲۷.0%

۲۵.۵%

۲۲.0%

1۹.۵%

نرخ رشد اقتصادی

0.0%

0.۵%

1.0%

1.0%

1.1%

1.1%

۳.0%

نرخ بازده بدون ریسک

۳۷%

۳۲%

۳0%

۲۸%

۲۷%

۲۳%

۲۳.1%

ضریب ریسک (بتای وزني)

1.00

0.۹۵

0.۷6

0.۵۹

0.6۴

0.6۵

0.۵0

صرف ریسک سهام

10.1۳%

10.1۳%

10.1۳%

10.1۳%

10.1۳%

10.1۳%

10.1۳%

هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام

47.3%

41.3%

38.0%

34.2%

33.4%

29.9%

28.1%

WACC

33.4%

29.5%

27.3%

24.9%

24.3%

22.0%

28.1%

عامل تنزیل FCFF

1.33

1.29

1.27

1.25

1.24

1.22

1.28

Debt weight

۳۵.0%

۳۵.0%

۳۵.0%

۳۵.0%

۳۵.0%

۳۵.0%

Equity weight

6۵.0%

6۵.0%

6۵.0%

6۵.0%

6۵.0%

6۵.0%

سال

پایانی

دادههای تورم و رشد اقتصادی بر اساس پیشبیني پایگاه اطالعاتي صندوق بین المللي پول 1ارائه شده و
همچنین در سال پایاني نیز میانگین تورم و رشد اقتصادی در سي سال اخیر ۲در نظر گرفته شده است.
همچنین ،جریان نقدی آزاد و ارزش شرکت بر اساس روش  FCFFبه شكل زیر بدست آمده است:
Free Cash Flow of Firm = Net Income + Non Cash Charges -Change in Working Capital -Net
)CapEx + interest * (1- tax rate

الزم به ذکر است که سرمایه در گردش سال اول برابر با هزینههای عملیاتي یک ساله در نظر گرفته شده است
و برای سالهای بعدی نیز متناسب با تورم رشد کرده است.

https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/IRN
https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_fa.aspx
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ارزش پایانی کسب و کار
محاسبه ارزش دوره پایاني کسب و کار با استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه ذکر شده در جدول باال و
نرخ رشد اسمي بلند مدت ( %1۹.۵نرخ رشد واقعي بلند مدت  %0بوده (به علت ظرفیت محدود تولید) که با
لحاظ میانگین تورم بلند مدت  %1۹.۵نرخ اسمي بلند مدت  %1۹.۵خواهد بود) است.
الزم به ذکر است که ارزش پایاني نیز مطابق فرمول زیر محاسبه ميشود:
𝐶𝐹𝑛+1
)𝑒𝑡𝑎𝑟 (𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑉 𝑙𝑎𝑛𝑖𝑚𝑟𝑒𝑇

 : 𝐶𝐹𝑛+1جریان نقدی پس از سال آخر.
بر این اساس خالص ارزش فعلي کسب و کار به انضمام نرخ بازده داخلي یا  IRRو همچنین ارزش پایاني تنزیل شده به شرح
زیر ارائه ميگردد.
ارزش کسب و کار (به میلیون ریال)

خالص ارزش فعلي ( ۵ساله)

3،409،985

ارزش پایاني تنزیل شده

33،156،254

IRR

48%
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 .6بررسی عوامل ریسك توکن آبپارس
.6.1

ریسك عملیاتی و تداوم کسب و کار

این ریسک ناشي از فعالیتهای مربوط به عملیات شرکت و برنامهریزی در جهت تولید آب شیرین ،عدم
دسترسي مناسب به ماده اولیه ،عملیات شیرین سازی آب و عملیات بسته بندی و فروش آب تولیدی است.
راهكارهای مدیریت این ریسک در زیر فهرست ميشوند:
 اخذ مجوزهای الزم جهت دسترسي
 مكانیابي مناسب زمین
 انتخاب مناسب تكنولوژی مناسب و بهرهگیری از مشاوران مجرب
 جذب و بهرهگیری از مدیران متخصص
 برنامهریزی مناسب جهت تامین سایر مواد اولیه مورد نیاز
 عقد قرارداد مناسب فروش
.6.2

ریسك مالی

این ریسک شامل مواردی نظیر توجه به ساختار سرمایه مناسب شرکت ،همچنین توجه به هزینه سرمایه مورد
نظر و همچنین توجه به مدیریت وجه نقد شرکت و مدیریت سرمایه در گردش تولید است .راهكارهای مدیریت
این ریسک از این قرارند:
 جذب مشاور خبره مالي در جهت مناسبسازی جریان وجه نقد ورودی و خروجي شرکت
 جذب تسهیالت با مدت زمان و نرخ مناسب

 توجه به عقد قراردادهای مناسب تامین تجهیزات و مواد اولیه تولید و فروش از منظر جریان وجه نقد
.6.3

ریسك نوسانات نرخ ارز

شامل افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تجهیزات و مواد اولیه تولید و افزایش بهای تمام شده تولید
است .راهكارهای مدیریت این ریسک به قرار زیرند:
 برنامه ریزی مناسب تامین تجهیزات و مواد اولیه تولید

 در هنگام خرید تجیهزات پرداخت پیشپرداخت بیشتر
.6.4

ریسك قوانین و مقررات

این ریسک شامل تغییر قوانین و دستورالعملهای داخلي و بین المللي است .راهكار مدیریت آن نیز مطالعه
مناسب در زمینه قوانین و دستورالعملها و هماهنگي با نهادها و ارگانهای ذی صالح است.
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 .7مدیریت اطالعات توکن و دارندگان آن
.7.1

احراز هویت مشتریان

احراز هویت برای خریداران تنها شامل تایید شماره تلفن و نام و نام خانوادگي و کد ملي است .در
صورتي که دارنده توکن تا زمان برگزاری مجمع شرکت تعاوني مالكیت خود را حفظ نمایید و برای
شرکت در مجامع  ،احراز هویت با مدارک شناسایي انجام ميپذیرد.
.7.2

حریم خصوصی مرتبط با دارندگان توکن

اطالعات هویتي دارنده این توکن نزد شبكه ققنوس و ناشر به صورت محرمانه باقي ميماند مگر اینكه
دارنده توکن تا زمان برگزاری مجمع شرکت تعاوني مالكیت خود را حفظ نمایید .اطالعات هویتي
دارنده توکن درزمان مجمع به عنوان سهامدار شرکت تعاوني به اطالع وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي و سازمان ثبت شرکتها ميرسد .این اطالعات در صورت لزوم قانوني به سایر مراجع ذیصالح
قانوني هم عنداللزوم ارائه خواهد شد.
 .7.3ابالغ و اخطارها
اطالعیهها و ابالغهای مهم به صورت پیام به کاربر ميرسد و ضرورت دارد تا کاربر این پیامها را در
تارنمای ناشر و یا میزبان دنبال نماید.
تمامي مستندات حقوقي ناشر از طریق تارنمای خود ناشر  water-transfer.irدر اختیار کاربران قرار
ميگیرد.
اطالعات صورتهای مالي و گزارشات حسابرسي و گزارشات پیشرفت پروژه برای دارندگان توکن در
سایت  anchor.tecvest.irقابل مشاهده خواهد بود .به منظور ایجاد تعامل دو طرفه بین دارندگان
توکن و سایر افرادی که تمایل به تهیه توکن دارند و جهت پشتیباني و پاسخگویي به سواالت خریداران
امكان پرسش و پاسخ در سایت فوق برقرار گردیده است.
شماره تلفن  0۲1-۸۷6۳1600برای پاسخگویي تلفني و پشتیباني کاربران در نظر گرفته شده است.
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 .8مزایاي توکن براي سرمایهگذار
توکن آبپارس بر پایه یک پروژه مناسب و سود ده با یک تیم مدیریتي قوی و باتجربه در این زمینه  ،بنا شده
است .عالوه بر سوددهي باالی پروژه و تقدم حق استفاده از یک متر مكعب آب در سال به ازای هر توکن ،این
توکن برای سرمایهگذاری مزایای متعددی دارد .این مزایا را ميتوان در سه بخش طبقه بندی کرد :
 مزایای مالي دسترس پذیری سهولت.8.1

مزایاي مالی

مزیت مالي این توکن وجود تضامین مختلف برای آن است.

 بازخرید سهام توسط شرکت تعاوني آب رساني فالت مرکزی پارس تضمین ميشود.

 همچنین به منظور تضمین وجود سرمایه برای بازخرید توکن ،شرکت تعاوني تامین منابع الزم
جهت بازخرید توکن را تقبل مينماید.
 تضمین بازدهي صرف سهام در مرحله دوم از سوی شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا
تضمین ميگردد.

.8.2

دسترس پذیري

یكي از مشكالت در حوزه تعاون عدم وجود اطالع از انتشار انواع مختلف سهام در این بازار همانند بازار بورس
در شرکتهای تعاوني است که با این فناوری امكان اطالع از دارایيهای حوزه تعاون فراهم خواهد شد.
 .8.3سهولت
با توجه به مكانیزه کردن تخصیص سهام به صورت توکن در این سیستم و همچنین ایجاد بستر معامالتي آتي
در شبكه ققنوس و سهولت در خرید و فروش توکن به جهت یافتن مشتری برای توکن مربوطه ،این
سرمایهگذاری با استفاده از فناوری بسیار سهل و آسان بوده و به کمک پلتفرم و کیف پول ،بدون نیاز به مراجعه
به مكاني خاص قابل انجام است .همچنین در آینده خرید و فروش و تهاتر این سهم با سایر توکنهای روی
شبكه ققنوس به سادگي قابل انجام است.

شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا  /شركت تعاوني آب رساني فالت مركزی پارس  –1۳۹۸/10/۷ویرایش 1

سپیدنامه توکن آبپارس مبتنی بر شبکه ققنوس

48

 .9مسئولیتها
.9.1

مسئولیتهاي ناشر

.9.1.1

در برابر کاربر(سرمایه گذار)

.۹.1.1.1
.۹.1.1.۲
.۹.1.1.۳

ارائه سپیدنامه و شرح کامل اطالعات توکن
پایبندی به ادعاهای مطرح شده در سپیدنامه توکن و حمایت از حقوق کاربر
اختصاص دادن سهم شرکت تعاوني در ازای توکن از قرار هر توکن یک سهم و تضمین
استیفای حقوق مالكانه صاحب توکن
پذیرش درخواست عضویت در صورت دارا بودن حدنصاب الزم
اعطای حق شرکت در مجمع عمومي و رای دادن

.9.1.2

در برابر میزبان

.۹.1.۲.1
.۹.1.۲.۲

ارائه سپیدنامه و شرح کامل اطالعات توکن
پایبندی به ادعاهای مطرح شده در سپیدنامه توکن و حمایت از حقوق میزبان

.9.1.3

در برابر شبکه ققنوس

.۹.1.۳.1
.۹.1.۳.۲
.۹.1.۳.۳

پذیرش تمامي بندهای سپیدنامه شبكه ققنوس
پذیرش تمامي شرایط درنظرگرفته شده توسط شبكه برای صدور توکن
ارائه سپیدنامه و شرح کامل اطالعات توکن

.۹.1.1.۴
.۹.1.1.۵

.9.2

مسئولیتهاي میزبان

.9.2.1

در برابر کاربر

.۹.۲.1.1
.۹.۲.1.۲
.۹.۲.1.۳

حفظ امنیت اطالعات دریافتي از مشتریان در همه مراحل
سرویس دهي به موقع و دقیق
حفظ حریم خصوصي مشتریان

.9.2.2

در برابر ناشر

.۹.۲.۲.1
.۹.۲.۲.۲

امضا قرارداد با ناشر و پایبندی به مسئولیتهای مندرج در آنها
پذیرش تمامي شرایط سپیدنامه توکن

.9.2.3

در برابر شبکه ققنوس

.۹.۲.۳.1
.۹.۲.۳.۲

امضا قرارداد با شبكه ققنوس و پایبندی به مسئولیتهای مندرج در آنها
ایجاد زیرساختهای امن و مناسب
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مسئولیتهاي کاربر

.9.3.1

در برابر ناشر

.۹.۳.1.1
.۹.۳.1.۲
.۹.۳.1.۳
.۹.۳.1.۴

ایجاد خط اعتماد بین خود و ناشر
پذیرش تمامي شرایط سپیدنامه توکن
پذیرش داشتن شرایط عمومي قانون تعاونيها و سایر قوانین و مقررات مربوطه
پذیرش اساسنامه شرکت تعاوني

.9.3.2

در برابر شبکه ققنوس

.۹.۳.۲.1
.۹.۳.۲.۲

حفظ اطالعات خود مانند کلید خصوصي و ...
عدم سواستفاده از توکن مطابق قوانین

شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا  /شركت تعاوني آب رساني فالت مركزی پارس  –1۳۹۸/10/۷ویرایش 1

49

سپیدنامه توکن آبپارس مبتنی بر شبکه ققنوس

پیوستها
 -1پیش نویس قرارداد فروش توکن به کاربران
 -۲اساسنامه تعاوني و مصوبات مجمع عمومي و آگهي تاسیس تعاوني و جواز تاسیس تعاوني

شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا  /شركت تعاوني آب رساني فالت مركزی پارس  –1۳۹۸/10/۷ویرایش 1

50

سپیدنامه توکن آبپارس مبتنی بر شبکه ققنوس

51

پیوست یك -قرارداد فروش توکن به کاربران

به نام پروردگار
 .1طرفین قرارداد
 .11فروشنده :شرکت تعاوني آبرساني فالت مرکزی پارس به شماره ثبت  1۷۷۹۲و شناسه ملي 1۴00۷۷۲۵۲۴۲
به نمایندگي آقایان سیدجواد حسیني عزآبادی به عنوان مدیرعامل به کد ملي  ۴۴۳16۷۲۵0۸و محمدرضا رضائينژاد
به عنوان رئیس هیأت مدیره به کد ملي  ۴۴۳۲1۹۷۴6۳به نشاني یزد ،محله صفائیه ،خیابان شهید تیمسار فالحي
خیابان  1۵پالک  66ساختمان گروه تعاوني پیشگامان طبقه همكف کدپستي .۸۹16۸۷6۵۹1
 .12خریدار:
 .121شخص حقیقي با شماره ملي ،شماره تلفن همراه که در دادههای رخدادنگار ) (Log Filesنزد میزبان موضوع
بند « »۷1این قرارداد به ثبت رسیده است.
 .122شخص حقوقي با شناسه ملي ،شماره ملي و شماره همراه مدیرعامل که در دادههای رخدادنگار )(Log Files
نزد میزبان موضوع بند « »۷1این قرارداد به ثبت رسیده است.
 .2موضوع قرارداد
 .21واگذاری توکن آبپارس موضوع سپیدنامه آبپارس پیوست قرارداد که به عنوان سهام شرکت تعاوني اعتبار دارد.
 .22تمامیت توکن آبپارس محفوظ است و به شكل خرد واگذار نميشود.
 .23به هر توکن آبپارس یک متر مكعب حق تقدم بهرهبرداری از آب (حقآبه) در سال در محل استحصال آب طبق
شرایط سپیدنامه آبپارس تعلق ميگیرد.
 .3بهاي قرارداد
 .31ارزش هر توکن آبپارس ،طبق شرایط مندرج در سپیدنامه آبپارس برای مرحله دوم عرضه ،سيوسه هزار
( )۳۳000تومان است.
 .32بهای حقآبه موضوع بند « »۲۳این قرارداد مشمول بهای توکن آبپارس نميشود و هنگام تحویل آب محاسبه و
وصول ميشود.
 .33مالیات و عوارض قانوني مترتب بر این قرارداد ،در عرضه اولیه به عهده فروشنده و در بازار ثانویه طبق شرایط
سپیدنامه خواهد بود.
 .34هزینههای مترتب بر کاربری کیف توکن و کارمزدهای تراکنش توکنها شامل بهای قرارداد نميشود.
 .4مدت قرارداد
 .41از زمان فعال شدن حساب معتبر ققنوسي خریدار تا پایان شبكه ققنوس ،موضوع بند « »1۲6سپیدنامه شبكه
ققنوس و توکن پیمان؛ یا
 .42انحالل فروشنده.
 .43در صورت رخداد هریک از وضعیتهای بندهای « »۴1و « »۴۲این قرارداد ،طبق روال قانوني مقرر برای شرکتهای
تعاوني ،توکنهای آبپارس فراخوان و بازخرید ميشود.
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 .5تعهدات فروشنده
 .51به مفاد سپیدنامههای شبكه ققنوس و توکن پیمان و توکن آبپارس و اصالحیههای آنها پایبند است.
 .52طبق مفاد اساسنامه ،پس از ثبت درخواست دارنده توکن آبپارس ،نسبت به بازخرید آن اقدام ميکند.
 .53ارزش بهای توکن صادره و صرف توکن آبپارس (به عنوان سهام شرکت تعاوني) را طبق سپیدنامه توکن آبپارس
تضمین ميکند.
 .54سرمایه جذب شده از خریدار را در راستای اهداف مقرر در سپیدنامه توکن آبپارس هزینه کند.
 .55اطالعات مربوط به موضوع قرارداد را بهنگام ،دقیق و درست از طریق سامانه پیامرسان و اطالعرساني خود به
خریدار اطالع دهد.
 .56امكان بازدید خریدار از پروژه موضوع سپیدنامه آبپارس و آگاهي از وضعیت آن را در چارچوب مفاد سپیدنامه
توکن آبپارس فراهم نماید .هزینههای مترتب بر این بند به عهده خریدار است.
 .57اسناد و مستندات مربوط ب ه پیشرفت پروژه ،مصوبات و تصمیمات مجمع عمومي و هیأت مدیره شرکت و بنیاد
ققنوس را منتشر یا زمینه دسترسي به آنها را فراهم نماید.
 .58ضامن توکن آبپارس ،موضوع بند « »۷۵۳۵سپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان و آییننامه تنظیم قرارداد
ضمانت میزباني مصوب بنیاد ققنوس را به خریدار معرفي و سازوکار نحوه مراجعه و استیفای حقوق متعلقه به خریدار
را برای وی تشریح نماید.
 .59امكان حضور خریدار در مجمع عمومي شرکت را فراهم نماید.
 .510پس از تصویب هیأت مدیره ،وضعیت خریدار را از سهامدار عضو به غیرعضو یا برعكس تبدیل نماید.
 .511دارابودن مجوزهای قانوني الزم را تضمین و این وضعیت را تا پایان قرارداد حفظ ميکند.
 .512در ایفای تعهدات خود به خریدار نسبت به سایر خریداران ،به اصول عدم تبعیض ،شفافیت ،پاسخگویي و رسیدگي
بهنگام و عادالنه به شكایات پایبند است.
 .513در مواعد مقرر نسبت به صرف توکن (به عنوان سهام) در قالب توکن آبپارس یا پرداخت سود متعلقه به آن
طبق شرایط سپیدنامه توکن آبپارس اقدام ميکند.
 .6تعهدات خریدار
 .61بهای قرارداد را از حساب بانكي متعلق و به نام خودش پرداخت کند .پرداخت غیر از حساب بانكي شخصي منوط
به رعایت ضوابط نهادهای ذیربط خواهد بود.
 .62از مفاد سپیدنامههای شبكه ققنوس و توکن پیمان ،توکن آبپارس ،سایر مصوبات بنیاد ققنوس و اساسنامه
فروشنده آگاهي کامل دارد و الزامات آنها را ميپذیرد.
 .63همواره باید کیف توکن خود را فعال نگاه دارد.
 .64در صیانت از نام کاربری ،گذرواژه ،کلید خصوصي و کلمات بازیابي کیف توکن خود اقدامات الزم را انجام ميدهد
و پیامدهای هرگونه قصور یا تقصیر در این کار متوجه خود اوست و فروشنده مسؤولیتي را نميپذیرد.
 .65اهلیت و صالحیت قانوني خود را تا پایان قرارداد حفظ ميکند.
 .66در صورت مطالبه اطالعات هویتي بیشتر برای اموری نظیر حضور در مجمع عمومي ،فورا اقدام نماید.

شرکت سرمایهگذاران فناوری تک وستا  /شركت تعاوني آب رساني فالت مركزی پارس  –1۳۹۸/10/۷ویرایش 1

سپیدنامه توکن آبپارس مبتنی بر شبکه ققنوس

53

 .67اطالعات موضوع بند « »6۴این قرارداد را روزآمد نگاه دارد.
 .68به فروشنده اجازه ميدهد که با بررسي پیوسته شرایط وی ،عنداللزوم نسبت به تبدیل وضعیت وی اقدام نماید.
 .69از هرگونه اقدام خالف قانون یا مقررات در چارچوب موضوع این قرارداد خودداری ميکند.
 .610ترتیباتي که فروشنده برای معامله یا مبادله توکن آب پارس یا دریافت صرف توکن یا سود آن اعالم ميکند ،به
اجرا گذارد.
 .611موافقت مينماید که شش درصد ( )6%از صرف سهام حاصله بابت هزینههای مصوب هیأت مدیره از قبیل هزینه
تحقیق و توسعه ،توسعه منابع انساني و هزینههای خارجي از شمول و پاداش مدیران به صندوق حمایت مدیران واریز
و پرداخت گردد.
 .7تعهدات ثالث
 .71ضامن این قرارداد ،شرکت سرمایهگذاران فناوری تکوستا (تکوست) به شماره ثبت  ۳۸۵60۴و شناسه ملي
 10۳۲0۳۵۳۸10است که طبق بند « »۷۵۵سپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان ،به عنوان «میزبان» توکن آبپارس
شناخته ميشود.
 .72طبق بند « »۷6۳سپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان ،پشتیباني امور فني در بخشهای زیرساختي و کاربردها،
به ویژه کیف توکن آب پارس به عهده میزبان است.
 .73ضمانت میزبان تنها شامل ارزش بهای توکن صادره و صرف آن در حق مشتری ميشود و تعهدی نسبت به سود
قطعیتیافته ندارد.
 .74پایداری شبكه ققنوس موضوع بند « »۲۴سپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان ،منوط به ایفای تعهدات سایر
میزبانهای شبكه است و هرگونه اخالل یا اشكال در کار شبكه مسؤولیتي را متوجه فروشنده و میزبان ضامن این
قرارداد نميکند.
 .75صحت انجام تراکنش در شبكه ققنوس از طریق نام ققنوسي منوط به صحت عملكرد سرویس آدرسدهي ،موضوع
بند « »6۲۵سپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان ،در نشاني https://domain/.well-known/stellar.toml
میزبان موردنظر است.
 .8قانون حاکم بر قرارداد
 .81قوانین و مقررات جمهوری اسالمي ایران ،از جمله و بهویژه قانون تجارت الكترونیكي ،قانون جرایم رایانهای ،قانون
بخش تعاون جمهوری اسالمي ایران و آییننامههای اجرایي مربوط الزماالتباعند.
 .82مصوبات و تصمیمات بنیاد ققنوس به عنوان مرجع تنظیمگر و ناظر صنفي «زیستبوم ققنوس» ،موضوع بند «»۲۲
سپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان ،الزماالتباعند.
 .9حلوفصل اختالفات
 .91در صورت بروز اختالف و عدم حصول سازش ،داور منتخب دبیرخانه بنیاد ققنوس ،طبق بند « »۷۳۲سپیدنامه
شبكه ققنوس و توکن پیمان ،نسبت به حلوفصل اختالف اقدام ميکند .رأی داور برای طرفین الزماالتباع است.
 .10مسؤولیتها و ضمانت اجراها
 .101در صورت عدم ایفای تعهدات یا ایفای ناقص یا نادرست تعهدات از سوی هریک از طرفین ،ضمانت اجراهای ذیل
قابل اعمال است:
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 .1011توقف تعهد یا تعهدات متقابل؛
 .1012فسخ یکجانبه قرارداد.
 .1013ضمانت اجراهای مقرر در بندهای « »1011و « ،»101۲رأسا قابل اعمال است.
 .11رویدادهاي فراارادي (فورس ماژور)
 .111رویدادهای طبیعي ،مانند سیل و زلزله و آتشسوزی غیرعمدی؛
 .112رفتارهایي مانند تحریمهای فراملي ،اعتصاب و آشوب؛
 .113دستور مراجع صالحیتدار حاکمیتي؛
 .114ازکارافتادن شبكه ققنوس به هر دلیل غیرقابل انتساب به تخلفات یا جرایم میزبان یا ناشر موضوع این قرارداد.
 .12ابزارهاي ارتباطی فروشنده
 .121گپ برخط :در تارنمای  https://www.anchor.tecvest.irو کیف توکن تكوست.
 .122رایانامهanchor@tecvest.ir :
 .123تلفن ثابت0۲1-۸۷6۳1600 :
 .13پیوستهاي قرارداد
 .131سپیدنامه شبكه ققنوس و توکن پیمان و اصالحیههای آن؛
 .132سپیدنامه تخصصي توکن آبپارس؛ و
 .133اساسنامه شرکت تعاوني آبرساني فالت مرکزی پارس.
 .14الزماالجراشدن قرارداد
 .141این قرارداد در چهارده ماده و سه پیوست در تاریخ و زمان ثبت شده در دادههای رخدادنگار )(Log Files
تكوست به تأیید خریدار رسید و مبین اراده و آگاهي کامل وی بوده و از همین تاریخ و زمان الزماالجراست .اصالحیهها
و الحاقیههای قراردادی نیز به همین ترتیب الزماالجرا خواهد بود.
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تاريخ انتشار۱۳۹۷/۰۵/۰۷ :

شماره روزنامه۲۱۳۷۲ :

شماره نامه اداره ثبت۱۳۹۷۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۱۸۹۹ :

شماره صفحه روزنامه شهرستان۱۴ :

تاريخ نامه اداره ثبت۱۳۹۷/۴/۲۷ :

آگهي تاسيس
تاسيس شركت تعاوني آب رساني فالت مركزي پارس درتاريخ  ۱۳۹۷/۰۴/۲۷به شماره ثبت  ۱۷۷۹۲به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۷۲۵۲۴۲
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع :انتقال آب از درياي
عمان و يا اقيانوس هند به منظور تأمين آب شرب و صنعت و ساير مصارف به فالت مركزي ايران با اولويت شيرين كردن و قابل
شرب كردن آب در مبدأ -ترويج و تحكيم و جلب مشاركت ،همكاري و تعاون عمومي همه عالقمندان به اجراي خط انتقال آب در
سطح كشور و خارج از كشور(براي فالت مركزي) -تأمين نيازهاي آبي مشترک فعاليت ها ي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و
كشاورزي مدرن متقاضيان مستقر در فالت مركزي ايران و كمک به توسعه همه جانبه اين فالت در راستاي كمک به تحقق عدالت
اجتماعي و پايداري جمعيت و فعاليت هاي اقتصادي در اين فالت  -تصفيه و شيرين كردن آب در مبدأ برداشت و در صورت لزوم
قبل ا ز اجراي انتقال آب ،عرضه و فروش آن به متقاضيان در مبدأ و طول مسير بر اساس مصوبه هيأت مديره درصورت لزوم پس از
اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط.ضمنا ثبت موضوع فعاليت مذكور ،به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد .مدت :ازتاريخ
ثبت به مدت نامحدود مركزاصلي :اس تان يزد  -شهرستان يزد  -بخش مركزي  -شهر يزد -محله صفائيه -خيابان شهيدتيمسار
فالحي -خيابان  ۱۵شهيدتيمسارفالحي[بوعلي] -پالک - ۶۶-ساختمان گروه تعاوني پيشگامان -طبقه همكف  -كدپستي
- ۸۹۱۶۸۷۶۵۹۱سرمايه شخصيت حقوقي ۴۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ :ريال منقسم به  ۱۳۵۰۰۰سهم  ۳۰۰۰۰۰ريالي ميب اشد كه تماما طبق گواهي
بانكي  ۹۶۷۷/۶بانک ملت شعبه جمهوري اسالمي يزد پرداخت گرديده است -اولين مديران :آقاي محمدرضا رضائي نژاد به شماره
ملي  ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي سيد ولي اهلل فاطمي اردكاني به شماره ملي  ۴۴۴۹۵۹۴۹۳۲به سمت نايب
رئيس هيئت مدير ه و شركت فرش خاطره كوير به شناسه ملي  ۱۰۸۶۰۰۴۰۰۲۳به نمايندگي احمد صادقيان به شماره ملي
 ۴۴۸۹۳۳۵۶۶۰به سمت عضو هيئت مديره و شركت پليمر طاليي يزد به شناسه ملي  ۱۰۸۶۰۱۰۶۰۳۱به نمايندگي سيد علي محمد
ابويي مهريزي به شماره ملي  ۰۰۳۶۵۱۵۶۱۲به سمت عضو هيئت مديره و آق اي محمد مهدي فنايي به شماره ملي  ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷به
سمت عضو هيئت مديره و آقاي سيدمحمد احراميان به شماره ملي  ۴۴۳۱۲۳۲۱۸۴به سمت عضو هيئت مديره و آقاي سيد جواد
حسيني عزآبادي به شماره ملي  ۴۴۳۱۶۷۲۵۰۸به سمت مديرعامل خارج از اعضا و آقاي عليرضا طرازي به شماره ملي
 ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱به سمت منشي هيئت مديره و آقايان محمد كاظم ابراهيمي صدرآبادي به شماره ملي  ۵۵۱۹۹۱۹۱۳۵و محمد سينا
شمس الديني زارچ به شماره ملي  ۴۴۳۲۷۶۹۸۰۷و مجيد صفار به شماره ملي  ۴۴۳۱۵۰۶۳۲۲و محمد علي شهاب به شماره ملي
صفحه  ۱از ۲
اين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل  PDFتوليد و منتشر شده است .براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در
انتهاي آگهي مراجعه نماييد

رفع مسئوليت
مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي
كه از تقديم مفاد آن از سوي ذينفع قانوني به ادارات ثبت (شركتها) در
تهران و شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي
تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد ،پيروي مي نمايد .لهذا
اين مرجع هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و

ندارد .

تاريخ انتشار۱۳۹۷/۰۵/۰۷ :

شماره روزنامه۲۱۳۷۲ :

شماره صفحه روزنامه شهرستان۱۴ :

 ۴۴۳۰۴۱۷۴۸۲به سمت اعضاي علي البدل هيئت مديره همگي براي مدت  ۳سال انتخاب گرديدند - .بازرسان اصلي و علي البدل
شركت حسابرسي ارقام نگر آريا به شناسه ملي  ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲به عنوان بازرس اصلي و آقاي محمد رضا لطيفي به شماره ملي
 ۴۴۳۱۴۴۷۵۷۱به عنوان بازرس علي البدل شركت به مدت يک سال مالي معرفي گرديدند- .دارندگان حق امض ا :كليه قراردادها و
اسناد رسمي و تعهد آور بانكي از قبيل چک ،سفته ،برات ،و اوراق بهادار با امضاي آقاي سيدجواد حسيني عزآبادي به سمت
مديرعامل و آقاي محمدرضا رضايي نژاد رئيس هيأت مديره و در غياب آقاي محمدرضا رضايي نژاد رئيس هيأت مديره توأم با
امضاي آقاي سيد ول ي اهلل فاطمي اردكاني نائب رئيس هيأت مديره و مهر شركت داراي اعتبار است و نامه ها با امضاي مديرعامل و
در غياب وي با امضاي آقاي محمدرضا رضايي نژاد رئيس هيأت مديره و مهر شركت معتبر خواهد بود- .اختيارات مديرعامل :طبق
اساسنامه.طبق تاييديه شماره  ۲۴۶۷۱مورخ  ۱۳۹۷/۰۴/۲۷اداره ي تعو كار و رفاه اجتماعي يزد
شماره پيگيري ۹۷۰۴۲۷۳۹۱۷۵۱۶۷۴ :
لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري يزد
http://www.rooznamehrasmi.ir/Ne ws/ShowNe ws.aspx?Code=14127945

صفحه  ۲از ۲
اين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل  PDFتوليد و منتشر شده است .براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در
انتهاي آگهي مراجعه نماييد

رفع مسئوليت
مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي
كه از تقديم مفاد آن از سوي ذينفع قانوني به ادارات ثبت (شركتها) در
تهران و شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي
تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد ،پيروي مي نمايد .لهذا
اين مرجع هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و

ندارد .
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