
  



 پروژه امید

شما آنچه فکر می کنید احساس می کنید لذا شما می توانید یاد بگیرید در مورد هر چیزی متفاوت فکر کنید و تصمیم بگیرید و  

نگران هستید، یک تصور غیر واقعی از آینده را در ذهن خود ایجاد می کنید؛ و اعتقاد به این تصور، موجب ایجاد احساس  وقتی شما  

منفی در شما میشود. به عبارت ساده تر، شما بدون هیچ دلیل قابل قبولی، خودتان را از آینده می ترسانید. نگرانی را از خود دور 

 کنید و اجازه دهید انرژی های مثبت اطرافتان را پر کند؛  کنید، در زندگی با امید زندگی  

 

به همین جهت این تیم تصمیم به ایجاد امید در بخش خدمات بیمه ای را در پیش گرفته است، نیازی به ترس از هزینه های  

 زیاد درمانی نداشته باشید. 

صص ما دریافت کنید، در سریعترین زمان و بدون هزینه های خود را به صورت ارز دیجیتال و امن، در کنار کارشناسان متخ

های گزاف را    محدویت مرزی و مالی. به زندگی خود با امید بیشتر نگاه کنید، درست است، تیم ما خدمات بیمه ای بدون هزینه

 کند. شرکت های بیمه ای سنتی را دور بریزید. اعطا می

 



 هدف امید  

 میرن.«وقت نمیچیزهاست و چیزهای خوب هیچ امید چیز خوبی است، شاید بشه گفت بهترینِ»

کنیم که کمال گرا و داشتن امید به آن، مهمترین بخش زندگی هر شخص است، الزام حفظ این روحیه از در دورانی زندگی می

 گزینه های زیر نشأت میگیرد: 

 . ایجاد پشتیبان مالی برای هزینه های خارج از برنامه 1

 . عبور از گذشته 2

 حس خوب با تغییر نحوه زندگی  . ایجاد3

 ها . شکستن عادت4

یم امید، با بهره گیری از متخصصین و اساتید دانشگاهی در حوزه درمان، بیمه، مالی، بازاریابی و با قصد ایجاد سقف امن برای  ت

ترون و به عنوان اولین  هزینه های درمان تاسیس شد، این تیم با استفاده از نسل جدید ارتباطات و قدرت بالک چین در بستر  

کند تمامی هزینه های درمان شما را به صورت ارز امید به شما پرداخت تیم ارائه خدمات تخصصی بیمه در این بستر سعی می 

کند و در قبال اهدای این مبالغ هدف سودآوری را در مراحل بعد قرار داده است، این تیم بعد از سالها تحقیق در زمینه درمان،  

مالی و اقتصاد جوامع، درک کرده است که با افزایش قدرت زندگی مردم، درآمد برای تیم های ارائه خدمات به آنها به    بازارهای

 راحتی حاصل خواهد شد.  

 

 

 

 

 



 نحوه فعالیت 

امید طی چند سال بررسی، شناخت سیستم درمان، شناخت خدمات بیمه ای و بازار و هزینه های درمان در هر کشور به صورت 

شروع به کار کرد، این شناخت چند ساله از بازار، سبب شد تا راحتترین، به صرفه ترین   ترونبر بستر    2021در ابتدای سال  مجزا،  

 و کم هزینه ترین خدمت را به شما کاربران ارائه کنیم؛ 

 امید در سه بخش خدمات ارائه میکند: -

 . پوشش هزینه های بیمه به همراه سود متوسط 1

 ری با سود سوالنه باال . سرمایه گذا 2

 . سرمایه گذاری کالن  3

 

 . روش پوشش هزینه های بیمه:  1.1

کافی است برای جبران هزینه های درمان، در سایت با ارائه پاسپورت معتبر و ثبت مشخصات کامل ثبت نام کنید، پس از ثبت 

س از پرداخت، شما قابلیت استفاده از خدمات بیمه را نام، هزینه صدور بیمه نامه را بر بستر بالکچین با خرید ارز امید پرداخت و پ

به صورت کامل و امن خواهید داشت، جهت استفاده از خدمات پس از ثبت نام و پرداخت، کارشناسی مستقل به شما برای ارائه 

شخصی خود   خدمات از سوی شرکت با شما در تماس خواهد بود و شما به راحتی مستندات و فرم درمان خود را برای کارشناس

نمایید، کارشناس با توجه به مستندات و مشاوره از تیم پزشکی، مبلغ را بررسی و به صورت توکن امید و معادل دالری  ارسال می

درمان، به آدرس کیف پول شما که در مراحل ثبت نام به سایت معرفی کرده اید پرداخت خواهد کرد. جزئیات نحوه ثبت نام،  

 پرداخت در بخش مربوطه قابل بررسی است.   واریز، ارائه مستندات و

همچنین به مبلغ واریزی در ابتدای ثبت نام، سود ساالنه تعلق خواهد گرفت که به صورت روزانه محاسبه و در ابتدای هر ماه به 

 مبلغ سپرده شما اضافه خواهد شد. 

 صورت کامل قابل برداشت است و خدمات درمان پس از برداشت لغو خواهد شد. مبلغ سپرده به  

 

 



. روش سرمایه گذاری با سود باال: 2.1

 

شما می توانید با خرید ارز امید و استیک کردن ارز امید از طریق سایت، سود 

ساالنه که به صورت روزانه محاسبه و در ابتدای هر ماه به مبلغ سپرده شما اضافه 

قابل خواه مربوطه  بخش  در  گذاری  سرمایه  این  جزئیات  کنید.  دریافت  شد  د 

 بررسی است.  

 

 

 . روش سرمایه گذاری کالن: 3.1

توانید در صفحه مربوطه بررسی و در سود تیم اضافه شوید، شرایط آن را میتوانید به عنوان سهامدار اصلی به  شما همچنین می

 شرکت سهیم گردید.  

 

 



 و زیان اطالعات مالی، سود

با فراگیری ارز دیجیتال در جهان، خدمات الکترونیکی جایگزین کلیه خدمات خواهند شد، صنعت بیمه، صنعتی کامال سودآور است  

توانیم بگوییم که اولین تیم در ارائه این خدمت به کلیه افراد بدون محدودیت مرزی، مالی و اجتماعی هستیم. و ما با قدرت می

اتید دانشگاهی و مدرس هستند و با بررسی چندساله صنعت بیمه سه روش درآمد برای این ارز به صورت  تیم مالی ما، جز اس

 میانگین قابل بررسی است: 

 . روش سود خدمات درمان:1

 . روش سرمایه گذاری سپرده )استیک( 2

 . روش سرمایه گذاری کالن 3

 

 

 ف پیشرفت پروژه و همه گیر شدن این فرآیند خواهد شد. کلیه دریافت ها، صر

 

 



پروژه امید

مفروضات بودجه

وضعیت و چشم انداز صنعت بیمه

(میلیارد دالر)

جمع(3)سایر فعالیت های مرتبط با بیمه آژانس های بیمه و کارگزارانجمعبیمه های اتکایی و پشتیبانیمصدومیت/ بیمه اموال (2)بیمه زندگی و سالمتی 

2011788.9611.625.61,426.10649.2261.1910.32,336

2012811.3599.525.71,436.40659.6272.3931.82,368

2013813.2593.726.21,433.10672.3283.5955.82,389

2014829594.725.11,448.70720297.11,017.102,466

2015829.8611.625.11,466.50762.8309.11,071.802,538

2016818.9643.525.31,487.70783.5321.51,105.002,593

2017850.4639.726.61,516.70809.6333.31,142.902,660

2018882.8629.528.61,540.90825.6346.21,171.802,713

2019931.2650.328.61,610.10842.8349.51,192.202,802

2020962.5665.927.31,655.70853.43491,202.402,858

2021984.33681.0027.921,693.25872.75356.911,229.672,923

20221,006.65696.4428.551,731.64892.54365.011,257.552,989

20231,029.47712.2429.201,770.91912.78373.281,286.073,057

20241,052.82728.3929.861,811.07933.48381.751,315.233,126

20251,076.69744.9030.541,852.13954.65390.411,345.053,197

20301,204.43833.2834.162,071.881,067.91436.721,504.633,577

20351,347.33932.1438.222,317.691,194.61488.541,683.154,001

20401,507.181,042.7342.752,592.661,336.34546.501,882.844,475

آژانس های بیمه ، کارگزاری ها و خدمات مرتبطشرکت های بیمه

به میزان  (2020سال )طی بررسی های انجام شده طی این سال ها، روند رو به رشد صنعت بیمه قابل چشم پوشی نبوده و در حال حاضر . این تیم جهت ارائه خدمات بیمه ای بر روی ارز دیجتال تشکیل شده است

 میلیارد دالر نقدینگی در این صنعت در گردش است، چرا از این مبلغ هنگفت در ارز دیجیتال بهره نبرد؟ به کمک ارز دیجیتال به راحتی، بدون محدودیت مرزی، با سرعتی باال و امن افزایش قدرت زندگی 2،858.1

. به قرار زیر خواهد بود که به بررسی توکن امید در این بازار خواهیم پرداخت2040را می توان به دست آورد، طی بررسی های انجام شده وضعیت صنعت بیمه تا سال 

کل صنعت سال

وضعیت صنعت بیمه



پروژه امید

مفروضات بودجه
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پروژه امید

مفروضات بودجه

(ارقام به دالر)

20212022202320242025203020352040

36,477,93193,980,197192,222,642348,419,745463,133,6791,855,400,9354,004,033,1516,874,364,660(درآمد)سهم امید از بازار 

خسارت پرداختی بیمه 

نامه ها
(17,537,467)(45,734,638)(89,875,090)(157,565,359)(224,442,716)(841,195,039)(1,800,374,618)(2,739,004,669)

پشتیبانی، )سایر هزینه ها 

(بازاریابی و اداری
(4,282,649)(11,936,582)(25,358,925)(47,968,442)(65,599,979)(263,788,363)(640,789,334)(1,490,340,776)

14,659,83636,310,99976,990,650142,887,968173,093,009750,419,5641,562,871,2342,645,021,255سود ناخالص

(866,008,829)(398,991,821)(185,796,803)(46,703,574)(34,869,643)(18,887,394)(9,280,471)(3,640,427)مالیات

11,017,38827,028,50658,101,233108,016,302126,387,410564,620,7311,163,877,3771,779,010,386دالر- سود خالص 

سهم امید از صنعت بیمه می تواند از جدول زیر به راحتی پیروی کند، این حداقل نقطه های دستیابی توکن ما است، سود خالص این پروژه می تواند باعث ایجاد انگیزه برای ورود رقبا شود، تیم ما امیدوار است بهترین 

:خدمات را در زمینه بیمه ارائه کند و در قبال این خدمات حداقل سود حاصله را طی جدول زیر خواهد داشت



پروژه امید

مفروضات بودجه
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(درآمد)سهم امید از بازار  سود ناخالص دالر-سود خالص 



پروژه امید

مفروضات بودجه

:وضعیت امید در این بازار

:امید در سه بخش آماده سرمایه گذاری است

روش سود خدمات درمان. 1

(استیک)روش سرمایه گذاری سپرده . 2

روش سرمایه گذاری کالن. 3

35,074,93489,675,760183,418,552328,261,164431,620,6071,716,724,5693,600,749,2375,370,597,391روش سود خدمات درمان. 1

1,402,9974,304,4368,804,09020,158,58131,513,072138,676,366403,283,9141,503,767,269(استیک)روش سرمایه گذاری سپرده . 2

36,477,93193,980,197192,222,642348,419,745463,133,6791,855,400,9354,004,033,1516,874,364,660(درآمد)سهم امید از بازار 

(2,739,004,669)(1,800,374,618)(841,195,039)(224,442,716)(157,565,359)(89,875,090)(45,734,638)(17,537,467)روش سود خدمات درمان. 1

00000000(استیک)روش سرمایه گذاری سپرده . 2

(2,739,004,669)(1,800,374,618)(841,195,039)(224,442,716)(157,565,359)(89,875,090)(45,734,638)(17,537,467)خسارت پرداختی بیمه نامه ها

(644,471,687)(432,089,908)(206,006,948)(51,794,473)(39,391,340)(22,010,226)(10,761,091)(4,208,992)روش سود خدمات درمان. 1

(845,869,089)(208,699,426)(57,781,414)(13,805,506)(8,577,102)(3,348,699)(1,175,491)(73,657)(استیک)روش سرمایه گذاری سپرده . 2

(1,490,340,776)(640,789,334)(263,788,363)(65,599,979)(47,968,442)(25,358,925)(11,936,582)(4,282,649)(پشتیبانی، بازاریابی و اداری)سایر هزینه ها 

(537,059,739)(360,074,924)(171,672,457)(43,162,061)(32,826,116)(18,341,855)(8,967,576)(3,507,493)روش سود خدمات درمان. 1

(328,949,090)(38,916,898)(14,124,346)(3,541,513)(2,043,526)(545,539)(312,895)(132,934)(استیک)روش سرمایه گذاری سپرده . 2

(866,008,829)(398,991,821)(185,796,803)(46,703,574)(34,869,643)(18,887,394)(9,280,471)(3,640,427)مالیات

9,820,98224,212,45553,191,38098,478,349112,221,358497,850,1251,008,209,7861,450,061,296روش سود خدمات درمان. 1

1,196,4062,816,0514,909,8539,537,95314,166,05366,770,606155,667,591328,949,090(استیک)روش سرمایه گذاری سپرده . 2

11,017,38827,028,50658,101,233108,016,302126,387,410564,620,7311,163,877,3771,779,010,386دالر- سود خالص 

سال

2040 2021202220232024202520302035



پروژه امید

مفروضات بودجه

روش سود خدمات درمان. 1

(ارقام به دالر)

ارز کل صنعت بیمهسال
میزان سرمایه انتقال 

یافته به ارز دیجیتال

سهم امید از بازار 

(درآمد)

خسارت پرداختی بیمه 

نامه ها

سایر هزینه ها 

/ اداری/بازاریابی/پشتیبانی)

(مالیات

درصد سود از درآمددالر- سود خالص 

20212,922,911,166,778116,916,44735,074,934(17,537,467)(7,716,485)9,820,98228%

20222,989,192,011,783298,919,20189,675,760(45,734,638)(19,728,667)24,212,45527%

20233,056,975,861,896611,395,172183,418,552(89,875,090)(40,352,081)53,191,38029%

20243,126,296,799,7291,094,203,880328,261,164(157,565,359)(72,217,456)98,478,34930%

20253,197,189,680,7641,438,735,356431,620,607(224,442,716)(94,956,534)112,221,35826%

20303,576,509,518,4865,722,415,2301,716,724,569(841,195,039)(377,679,405)497,850,12529%

20354,000,832,485,09812,002,497,4553,600,749,237(1,800,374,618)(792,164,832)1,008,209,78628%

20404,475,497,825,76626,852,986,9555,370,597,391(2,739,004,669)(1,181,531,426)1,450,061,29627%

.محافظه کارانه بررسی ها صورت گرفته است.  درصد از تحلیل فوق خواهد بود20هزینه ها با باالترین مبلغ ممکن در نظر گرفته شده است، سود حاصل از این پوشش به راحتی بیش از 

درآمد بخش بیمه امید

این شروع یک .  میلیون دالر می باشد، به راحتی سرمایه های زیادی به ارز دیجیتال تزریق خواهند شد430 سال آتی به میزان 5پیش بینی تیم ما از در اختیار گرفتن این سرمایه در صنعت بیمه، طی 

.تجارت بزرگ است
:این شروع یک تجارت بزرگ برای صنعت بیمه است، ما به عنوان اولین تیم اجرایی قصد تحقق آن را داریم، برآورد عملکرد ما برای سالهای آتی و با توجه به بررسی تخصصی به شکل زیر است



پروژه امید

مفروضات بودجه
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پروژه امید

مفروضات بودجه

(ارقام به دالر)

(درآمد)سهم امید از بازار 

خسارت پرداختی بیمه نامه ها و 

سایر هزینه ها 

(مالیات/ اداری/بازاریابی/پشتیبانی)

(درآمد)سهم امید از بازار دالر- سود خالص 

خسارت پرداختی بیمه نامه و سایر 

هزینه ها 

(مالیات/اداری/بازاریابی/پشتیبانی)

سود خالص

6,895,516(18,643,433)2,796,93825,538,950(7,192,127)9,989,065بیمه درمان

8,699,490(23,520,844)3,528,66032,220,334(9,073,698)12,602,359بیمه خودرو

3,149,984(8,516,623)1,277,68711,666,606(3,285,480)4,563,167بیمه آتش سوزی

2,321,111(6,275,597)941,4828,596,708(2,420,954)3,362,436بیمه مسکن

825,243(2,231,212)334,7323,056,454(860,740)1,195,473بیمه باربری

2,321,111(6,275,597)941,4828,596,708(2,420,954)3,362,436بیمه سایر خدمات

24,212,455(65,463,305)9,820,98289,675,760(25,253,952)35,074,934جمع

2022 2021

کلیه خدمات بیمه ای به تفکیک هر شاخه در جداول زیر بررسی و ثبت گردیده است، همه چیز شفاف و واقع بینانه در نظر گرفته شده و به راحتی قابل دستیابی هستند، برآورد تیم ما 

.با جذب سرمایه کامال محقق خواهد شد و طی گزارشات مالی آتی به اطالع کلیه سهامداران و عالقه مندان خواهد رسید

شاخه



پروژه امید

مفروضات بودجه

(درآمد)سهم امید از بازار 

خسارت پرداختی بیمه نامه و سایر 

هزینه ها 

(مالیات/اداری/بازاریابی/پشتیبانی)

(درآمد)سهم امید از بازار سود خالص

خسارت پرداختی بیمه نامه و سایر 

هزینه ها 

(مالیات/اداری/بازاریابی/پشتیبانی)

سود خالص

28,045,857(65,440,334)15,148,48693,486,191(37,087,672)52,236,157بیمه درمان

35,383,088(82,560,539)19,111,564117,943,627(46,790,381)65,901,945بیمه خودرو

12,811,802(29,894,206)6,920,07442,706,008(16,942,250)23,862,324بیمه آتش سوزی

9,440,562(22,027,979)5,099,15731,468,541(12,484,143)17,583,299بیمه مسکن

3,356,476(7,831,778)1,812,94311,188,254(4,438,584)6,251,527بیمه باربری

9,440,562(22,027,979)5,099,15731,468,541(12,484,143)17,583,299بیمه سایر خدمات

98,478,349(229,782,815)53,191,380328,261,164(130,227,172)183,418,552جمع

(درآمد)سهم امید از بازار 

خسارت پرداختی بیمه نامه و سایر 

هزینه ها 

(مالیات/اداری/بازاریابی/پشتیبانی)

(درآمد)سهم امید از بازار سود خالص

خسارت پرداختی بیمه نامه و سایر 

هزینه ها 

(مالیات/اداری/بازاریابی/پشتیبانی)

سود خالص

141,783,790(347,125,831)31,959,758488,909,622(90,962,388)122,922,146بیمه درمان

178,876,626(437,939,326)40,320,926616,815,953(114,759,558)155,080,483بیمه خودرو

64,769,135(158,572,709)14,599,736223,341,844(41,553,094)56,152,830بیمه آتش سوزی

47,726,076(116,846,600)10,758,027164,572,676(30,619,000)41,377,027بیمه مسکن

16,968,422(41,543,377)3,824,88558,511,798(10,886,210)14,711,095بیمه باربری

47,726,076(116,846,600)10,758,027164,572,676(30,619,000)41,377,027بیمه سایر خدمات

497,850,125(1,218,874,444)112,221,3581,716,724,569(319,399,249)431,620,607جمع

شاخه

شاخه

20252030

2024 2023



پروژه امید

مفروضات بودجه

(درآمد)سهم امید از بازار 

خسارت پرداختی بیمه نامه و سایر 

هزینه ها 

(مالیات/اداری/بازاریابی/پشتیبانی)

(درآمد)سهم امید از بازار سود خالص

خسارت پرداختی بیمه نامه و سایر 

هزینه ها 

(مالیات/اداری/بازاریابی/پشتیبانی)

سود خالص

412,966,024(1,116,537,769)287,130,1981,529,503,793(738,334,795)1,025,464,993بیمه درمان

521,004,333(1,408,641,346)362,247,9061,929,645,679(931,494,615)1,293,742,521بیمه خودرو

188,649,577(510,052,559)131,165,731698,702,136(337,283,307)468,449,038بیمه آتش سوزی

139,009,176(375,839,624)96,651,371514,848,801(248,532,096)345,183,467بیمه مسکن

49,423,009(133,625,173)34,363,211183,048,182(88,362,541)122,725,752بیمه باربری

139,009,176(375,839,624)96,651,371514,848,801(248,532,096)345,183,467بیمه سایر خدمات

1,450,061,296(3,920,536,095)1,008,209,7865,370,597,391(2,592,539,450)3,600,749,237جمع

2035

شاخه

2040



پروژه امید

مفروضات بودجه

(استیک)روش سرمایه گذاری سپرده . 2

تعداد توکن عرضه شدهتعداد توکن قابل عرضهتعداد کل توکنسال

2021150,000,000

2022105,000,000

202395,000,000

202575,000,000

202775,000,000

202995,000,000

2031105,000,000

2033150,000,000

850,000,000

1,000,000,000850,000,000

 میلیارد توکن شروع فعالیت خود را آغاز کرد، نحوه عرضه این میزان توکن طی بازه زمانی زیر محقق خواهد شد، علت عرضه 1امید با 

محدود و کاهشی این توکن ها جهت حفظ منافع سرمایه گذاران و ارزش توکن می باشد، عمده توکن ها به سرمایه گذاران و پوشش 

.هزینه های بیمه اختصاص یافته است

. میلیون توکن جهت پایداری سیستم قابل عرضه نخواهد بود150 میزان 
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تعداد توکن عرضه شده



پروژه امید

مفروضات بودجه

سال
تعداد توکن 

عرضه شده

درصد واگذاری 

توکن به امید

staking 

برحسب ثابت )

(ساالنه

درآمد حاصله پروژه از 

staking (ساالنه)

 18)هزینه های مالی 

(درصد ساالنه

هزینه های 

پشتیبانی
سود خالصمالیات

2021150,000,00010%15,000,0006,000,0000(315,000)(568,500)5,116,500

2022255,000,00012%30,600,00012,240,000(2,700,000)(642,600)(889,740)8,007,660

2023350,000,00012%42,000,00016,800,000(5,508,000)(882,000)(1,041,000)9,369,000

2025425,000,00012%51,000,00040,800,000(15,120,000)(2,754,000)(4,585,200)18,340,800

2027500,000,00010%50,000,00040,000,000(18,360,000)(2,700,000)(3,788,000)15,152,000

2029595,000,00010%59,500,00047,600,000(18,000,000)(3,213,000)(5,277,400)21,109,600

2031700,000,00010%70,000,00056,000,000(21,420,000)(3,780,000)(6,160,000)24,640,000

2033850,000,00014%119,000,00095,200,000(25,200,000)(6,426,000)(12,714,800)50,859,200

2035850,000,00014%119,000,00095,200,000(42,840,000)(6,426,000)(9,186,800)36,747,200

2040850,000,00014%119,000,000238,000,000(107,100,000)(26,775,000)(52,062,500)52,062,500

بر اساس تعداد توکن

 درصد برآورد شده است، این 18از میزان قابل عرضه برآورد تیم ما بر این بوده است که به میزان درصد جدول زیر از توکن ها به سیستم برگردانده شوند، به طور میانگین سود قابل اعطا به توکن ساالنه 

staking باعث ایجاد تعادل در عرضه وتقاضا خواهد شد و در بهبود عملکرد و پایداری سیستم استفاده می گردد، میزان توکن های سپرده شده باعث افزایش قدرت تیم و اضافه کردن شاخه های درآمدی 

:بیشتر خواهد شد، برنامه مدون برای این بخش وجود دارد که طی گزارشات فصلی در سایت برای سرمایه گذاران تهیه خواهد شد، بنابراین از این میزان سرمایه انتظار دریافت سود به میزان زیر را داریم

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000
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پروژه امید

مفروضات بودجه

سال
سهم امید از بازار 

(دالر- درآمد )

ارزش دالری 

هر توکن

ارزش دالری توکن 

عرضه شده

staking ( برحسب

(ثابت ساالنه

درآمد حاصله پروژه از 

staking (ساالنه)

 18)هزینه های مالی 

(درصد ساالنه
دالر- سود خالص مالیاتهزینه های پشتیبانی

202135,074,9340.233835,074,9343,507,4931,402,9970(73,657)(132,934)1,196,406

202289,675,7600.351789,675,76010,761,0914,304,436(949,508)(225,983)(312,895)2,816,051

2023183,418,5520.5241183,418,55222,010,2268,804,090(2,886,484)(462,215)(545,539)4,909,853

2025328,261,1640.7724328,261,16439,391,34031,513,072(11,678,374)(2,127,132)(3,541,513)14,166,053

2027686,689,8281.3734686,689,82868,668,98354,935,186(25,215,250)(3,708,125)(5,202,362)20,809,449

20291,373,379,6552.30821,373,379,655137,337,966109,870,372(41,547,620)(7,416,250)(12,181,300)48,725,202

20312,093,529,5022.99082,093,529,502209,352,950167,482,360(64,062,003)(11,305,059)(18,423,060)73,692,238

20332,847,139,3703.34962,847,139,370398,599,512318,879,609(84,409,308)(21,524,374)(42,589,185)170,356,742

20353,600,749,2374.23623,600,749,237504,104,893403,283,914(181,477,762)(27,221,664)(38,916,898)155,667,591

20405,370,597,3916.31835,370,597,391751,883,6351,503,767,269(676,695,271)(169,173,818)(328,949,090)328,949,090

بر اساس ارزش دالری



پروژه امید

مفروضات بودجه

0
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پروژه امید

مفروضات بودجه

روش سرمایه گذاری کالن. 3

دالر- سود خالص سال
ارزش دالری هر 

توکن

تعداد توکن عرضه 

شده
سود هر توکن

ارزش هر توکن 

سرمایه گذاری

درصد سود دهی از 

شروع پروژه

202111,017,3880.2338150,000,0007%0.3073131%

202227,028,5060.3517255,000,00011%0.4577196%

202358,101,2330.5241350,000,00017%0.6901295%

2024108,016,3020.7724350,000,00031%1.0810462%

2025126,387,4101.3734425,000,00030%1.6708715%

2030564,620,7312.1932595,000,00095%3.14221344%

20351,163,877,3774.2362850,000,000137%5.60542397%

20401,779,010,3866.3183850,000,000209%8.41133597%

شما میتوانید در این پروژه به عنوان سهامدار در کنار ما باعث افزایش بازدهی امید شوید، با پیشرفت پروژه تمامی سهامداران رشد خواهند 

:یافت، ارزش هر توکن در ابتدای پروژه با توجه به میزان سرمایه ورودی طی جدول زیر قرار گرفته است
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 از طریق امید به مرکز درمان پرداخت خواهد شد(   خودکارخدمات درمان ترخیص و هزینه های درمان به صورت 

 


