
کلھ چې یو خپلسری کمیت جوړ شی نو ھلتھ د ھغو کسانو د مخنیوی لپاره ھیڅ شی نشتھ چې د چاپ کنټرول د نورو جوړولو څخھ وکړی

ولې دا د اسعارو لپاره مھم دی؟

24 جنوري v0.3 2022 د کمښت یو پیجر
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"زما د ملګرو لپاره یو څو ټریلیونونه،ستاسو 

لپاره $1200 !"

EPIC ترټولو سخته پیسې دي چې تر اوسه رامینځته شوي. دلته هره ورځ یوازې  5,760 سکې صادریږي، چې دا شمیره د 2023 په اکتوبر کې 2,880 سکې ته د50٪  

کمیدو تضمین کوي. دا پروسه د 2,880 کال تر می پورې هره ورځ دوام لر ي. د اکامالتو تولید په ورځ کې له 5,760 څخه تر  210سکې پورې 96٪ کمیږي. دا سخت کوډ 

شوی دی او هیڅکله نيش بدلیدلی. د سانسور په وړاندې مقاومت لرونکی، نه ضبط کیدونکی، ارزانه، د انرژی موثره، په خالص، عامه، اجازې، بې رسحده، بې طرفه 

بالکچین کې د فنګس وړ P2P بریښنایی نغدو پیسو د ډیری لخوا د "پیسو مقدس قرب" ګڼل کیږي. د 8 ملیارد خلکو لپاره 21 ملیون سکې. ایا تاسو د دې توان نه لرئ 

چې خپل ځان ولرئ؟

BTC $34k  
 رسولو: 18.93 میلیونھ

* EPIC $1.86

(د 01-24-22 پورې)

* $1.86k بلکې د کک بیھ، ډالر نھ

نوي رسونې د قیمت پھ پام BTC او EPIC د
کې نیولو پرتھ د وخت پھ تیریدو سره کمٻږي

( سرچینھ : د فدرالی زیرمو د سیستم د والیانو بورډ ( امریکا

 راتلونکی کوین یا غوره کوین نھ Epic .د ناکموټو بشپړ ارادت، لږ مرکزی، لږ لګښت، لږ چاپیریالی اغیز
 دی. دا کوین دی، ھغھ طریقھ چې پیل شوې ده: چټکھ، د عادی خلکو لخوا د ماینونو وړ ده چې د کور
epic.tech کمپیوټرونھ لری، ارزانھ، پھ بې ساری توګھ ګټور دی. نور زده کړه پھ

21M میکسیمم سپړنھ DEC 2140

رسولو : 13.6 میلیونھ 

د فدرايل زیرمو نوټونو عرضه

د تیر کال په پرتله> 70٪ زیاتوالی موندلی




