
.وقتی می توان مقدار دلخواهی ایجاد کرد ، چیزی برای جلوگیری از تولید بیشرت چاپ کنرتل منی شود

چرا برای ارز مهم است؟

   Scarcity One Pager 2022 نسخه 0.3.  24 ژانویه
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عرضه اسکناس های ذخیره فدرال

نسبت به سال گذشته < 70 % درصد افزایش یافته است

" چند تریلیون برای دوستان من $1200 
برای شما ! "

EPIC سخت ترین پولی است که تا کنون ساخته شده است. روزانه تنها 5760 سکه صادر می شود، رقمی که کاهش 50 درصدی را تضمین می کند و به 2880 سکه در اکترب 2023 می رسد. این روند به 

گونه ای ادامه می یابد که تا مه 2028، تولید روزانه 96 درصد کاهش می یابد، از 5760 به 210 سکه در روز. این کد سخت است و هرگز قابل تغییر نیست. پول نقد الکرتونیکی P2P مقاوم در برابر 

سانسور، غیرقابل مصادره، مقرون به رصفه، کارآمد از نظر انرژی، قابل تعویض بر روی یک BLOCKCHAIN باز، عمومی، بدون مجوز، بدون مرز و خنثی، از نظر بسیاری به عنوان """""" جام مقدس پول 

""" است. 21 میلیون سکه برای 8 میلیارد نفر. آیا می توانید از پس آن برآیید؟

BTC $34k
 1EPIC $1.86 عرضه: 18.8 میلیون

عرضه:13.6 میلیون
(از تاریخ 22/01/24)

* نه 1.86 هزار دالر، بلکه قیمت یک میان وعده

 با EPIC & BTC بدون توجه به قیمت ، عرضه جدید

گذشت زمان کاهش می یابد

(منبع: شورای حکام سیستم فدرال رزرو (ایاالت متحده

 بیت کوین بعدی یا بیت کوین بهرتی نیست. EPIC .هامن اجامع کامل ناکاموتو ، کمرت متمرکز ، کم هزینه و کمرت اثرات زیست محیطی

 این بیت کوین است ، روشی که رشوع شده است: رسیع ، قابل استخراج توسط افراد عادی با رایانه های خانگی ، ارزان ، کامالً مفید. در

epic.tech بیشرت بیاموزید
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