
 بهترین سایت های شرط بندی ایران 

 

  90بت بال  ی شرط بند  تیسا  - 1
 90  بال  بت  بررسی

، این سایت در این مطلب مورد توجه بیشتری نسبت  90  بال   بت گذار سایتبه دلیل اهمیت نقش فردی مونتیگو، بنیان 
سمت استفاده از آن سوق  تواند شما را به  ها قرار گرفت. با این حال، تنها نام این سایت نیست که میبه سایر چهره 

  .دهد

  90ها در بت بال تنوع بازی

  !یه دنیا بازی خفن

توانست خود را به عنوان یک    90شروع فعالیت این سایت با پیش بینی مسابقات فوتبال بود. اما پس از این که بت بال  
این سایت در کنار ارائه انواع بازی کازینویی، بسیاری  سایت مرجع در میان کاربران جای بیندازد، داستان تغییر کرد.  

ها رشته ورزشی، سراغ  توانید برای انجام پیش بینی در میان ده های دیگر را هم تحت پوشش قرار داد. حاال میاز ورزش 
  .بت بال نود بروید

ین سایت در کنار ارائه بازی اختصاصی  آید. اها به حساب می های کازینویی هم بت بال نود یکی از بهترین در بخش بازی 
دهد که هر کدام از جذابیت خاص خود برخوردارند. برای مثال، نسخه جدید  های دیگری را هم ارائه میانفجار، بازی 

  .توانید در این سایت در اختیار داشته باشیدهای رایج را می ، مونتی، پوکر و اکثر بازی 2بازی انفجار موسوم به انفجار  

  90امنیت مالی در بت بال 

های پیش بینی ورزشی و شرط بندی در ایران، نحوه انجام تبادالت مالی است. با  های سایتیکی از رازآلودترین وجهه 
هایی است که  از جمله سایت  90  بال  بت  سایت شوند، اما دهنده این خدمات مدام مسدود می های ارائه این که سایت 

  .رددرگاه بانکی امن دا 

اگر باور داشته باشیم که مونتیگو به واسطه داشتن روابط و پول توانسته است این امتیاز را برای سایت خود و چند  
  .رسدتر به نظر می سایت دیگر تامین کند، همه چیز منطقی 

واریز و برداشت پول استفاده کنید.  برای   90  بال  بت توانید از درگاه بانکی سایتبه هر حال، شما با خیال راحت می 
تواند پنجاه هزار  توانید با آن حساب خود را شارژ کنید، هزار تومان و حد اقل برداشت شما می حد اقل مبلغی که می 

  .تومان باشد
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ید از  توان، می90اما درگاه بانکی تنها راه انتقال پول به این سایت نیست. برای شارژ حساب خود در سایت بت بال  
  .های دیگری هم استفاده کنیدراه 

  پرفکت مانی

های انتقال پول میان ساکنان ایران با افراد خارج از کشور است. به دالیل خاصی، این  ترین روش پرفکت مانی از رایج 
ه واسطه این  آید. بکند و این یک نکته مثبت برای این شرکت به حساب می های آمریکا پیروی نمیشرکت از تحریم 

خواهند حساب کاربری خود در  توانند با ووچر کدهای اختصاصی، به هر میزان که می خصوصیت، افراد ساکن ایران می
  .سایت بت بال نود را شارژ کنند

  پارسی گرام

اصل برای شارژ  های انتقال پولی است که با وجود داشتن کاربردهای متفاوت، در  پارسیگرام یا پارسی گرام از روش
  .های شرط بندی شما طراحی شده استحساب 

ها، نسبت به خرید ووچر اقدام نمایید. به  توانید با مراجعه به کانال تلگرام آن پس از دانلود نرم افزار پارسی گرام، می 
  .توانید حساب کاربری خود را شارژ کنیداین ترتیب، به راحتی و با امنیت باال می 

  90سایت بت بال  قدمت

ترین سایت فعال در زمینه پیش بینی ورزشی و بازی های کازینویی است. با در نظر گرفتن این  قدیمی  90  بال  بت
های  توان با خیالی آسوده به انجام انواع بازی کازینویی مثل بازی انفجار پرداخت. همچنین این سایت آپشن مسئله، می 

ها برای سرگرمی و  دهد که آن را به یکی از بهترین گزینه مسابقات ورزشی ارائه می   متعددی برای پیش بینی انواع
  .کندکسب درآمد احتمالی تبدیل می

  B90 بونوس سایت

از جذاب  این سایت هم همیشه   بندی  شرط  سایت های هر ترین بخش بونوس یکی  و پیش بینی ورزشی است. در 
  .بستگی دارد  90متغیر بوده و به زمان ثبت نام در بت بال   بونوس وجود دارد؛ اما میزان آن

  90نقاط ضعف سایت بت بال 

  :کنیمها اشاره می هم ایراداتی دارد که به شکل خالصه به آن  90اما حتی سایت بت بال 

  نداشتن باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی •

  نداشتن امکان واریز جوایز آنی  •



  نداشتن باالترین ضرایب بازی انفجار •

  نداشتن مجوز بین المللی •

 نداشتن قابلیت کش اوت یا فروش بت به سایت •

 

  ایت شرط بندی وان ایکس بتس -2 

است. هرچند این سایت در   سایت وان ایکس بت ترین سایت های شرط بندی ایران،یکی از بهترین و شناخته شده
ریشه واقع یک   با  ارائه میسایت  امکانات کاملی  ایرانی خود هم  کاربران  به  اما  است،  روسیه  این سایت  ای در  کند. 

  .برد تا خیال شما را از هر بابتی راحت کندهمچنین از زبان فارسی و پشتیبان ایرانی نیز بهره می 

  ها در وان ایکس بت تنوع بازی 

های موجود در سطح جهانی است. جدا  یکی از بهترین گزینه  وان ایکس بت سیاسی،برای شرط بندی ورزشی و حتی  
ها به حساب  از شرط بندی، در بخش بازی های کازینویی نیز وان ایکس بت با ارائه صدها بازی یکی از بهترین گزینه 

  .آیدمی

بازی  کازینویی سایت  تمامی  ایکس بت های  تیم  وان  نویسی شده توسط  برنامه  تا  های تخصصی جهانی طراحی و  اند 
  .هایی جذاب و عادالنه داشته باشندالگوریتم 

  امنیت مالی در وان ایکس بت

  .اینجا خیالم راحته

توانید با خیالی آسوده در وان ایکس بت شرط ببندید و پیش بینی  های بین المللی، می الیسنس به دلیل برخورداری از  
کند. همچنین،  کنید. واحد پولی این بازی یورو است و کارت های اعتباری مانند ویزا و مستر کارت نیز پشتیبانی می 

  .ی مانند بیت کوین نیز برویدتوانید برای شرط بندی در وان ایکس بت سراغ استفاده از ارزهای مجازمی

  قدمت سایت وان ایکس بت

ها از  اند. با این حال، آن صاحبان سایت وان ایکس بت از قدیم به صورت فیزیکی در کار شرط بندی و پیش بینی بوده
های تاثیرگذار  اندازی کنند و ظرف ده سال توانستند به یکی از مهره تصمیم گرفتند که سایت خود را راه   2012سال  

  .کره شرقی بدل شونداین صنعت در نیم 

  بونوس سایت وان ایکس بت
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این سایت یکی از بهترین ارائه دهندگان بونوس در بین تمامی سایت های شرط بندی و پیش بینی است. در این  
  .افت کنیدیورو بونوس دری 300درصد و تا سقف   100توانید تا سایت، شما در اولین واریز می 

  400درصد بونوس تا سقف    25رسد. بار سوم، باید در انتظار  یورو می   400درصد و تا    50در واریز دوم، این مقدار به  
  .یورو در پی داشته باشد 450درصد بونوس تا سقف  25تواند برای شما تا  یورو باشید. واریز چهارم می 

  نقاط ضعف سایت وان ایکس بت

توان شرط را پس از ثبت، تغییر  توان به سایت وان ایکس بت گرفت، این باشد که نمی ترین ایرادی که میبزرگ شاید  
تواند در اختیار عالقمندان قرار  های جذابی است که این سایت می امکان ویرایش شرط یکی از آیتم داد یا ویرایش کرد.  

 .دهد

 -  3 سایت شرط بندی پین باهیس 

ای که کاربران  سایت پین باهیس هم مانند وان ایکس بت دارای مدیریت ایرانی نیست. با این حال، به دلیل عالقه 
  .اند، امکاناتی در آن قرار گرفته تا استفاده از آن را برای ایرانیان نیز بسیار آسان کندایرانی به این سایت نشان داده 

بین المللی است و تمامی امکانات مورد نیاز برای شرط بندی و پیش بینی ورزشی به  این سایت دارای مجوز فعالیت  
  .دهدبهترین شکل را در اختیار شما قرار می 

  ها در سایت پین باهیس تنوع بازی

مجموعه جذابی از صدها بازی کازینویی و   باهیس پین  های موجود برای شرط بندی ورزشی،در کنار بسیاری از آپشن 
مورد است. پس اگر حسابتان به قدر    1000های کازینویی پین باهیس بالغ بر  دهد. تعداد بازی مجازی نیز ارائه می 

  .توانید سالیان سال در این سایت بچرخید و از شرط بندی لذت ببریدباشد، می کافی شارژ داشته 

بازی انفجار در پین باهیس چیزی است که باید آن را تجربه کنید. ضرایب مناسب و احتمال برد باال در کنار گرافیک  
  .کندها برای اجرای بازی انفجار بدل می مطلوب، این سایت را به یکی از بهترین گزینه 

  امنیت مالی در پین باهیس

شماری در نظر گرفته تا در آن  همان طور که پیش از این اشاره شد، سایت پین باهیس برای کاربران ایرانی امکانات بی 
به هیچ عنوان احساس غربت نکنند. وجود درگاه امن برای پرداخت، امکان انتقال پول به روش کارت به کارت، استفاده  

  .انات استامک این   از ایپاره تنها  … ارزهای مجازی و  از

  قدمت سایت پین باهیس
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آغاز کرد. با این حال، چهار سال طول کشید    2014سایت پین باهیس فعالیت خود را در صنعت شرط بندی از سال  
  .ور هم آغاز کنندها به ظرفیت بازار این صنعت در ایران پی ببرند و فعالیت خود را در این کشتا آن 

  بونوس سایت پین باهیس

دهد که نرخ معمولی به حساب  درصدی برای اولین واریز در اختیار کاربران خود قرار می   100این سایت یک بونوس  
درصد بونوس    20استفاده کنید، هر بار   GoPayPro آید. پین باهیس در صورتی که برای شارژ حساب خود از اپمی
  .دهدشما می به 

  نقاط ضعف سایت پین باهیس

پین باهیس در نظر گرفت. این سایت اکثر   بندی شرط سایت توان نقطه ضعف خاصی برای راستش را بخواهید، نمی
اد،  دهای بهتری هم ارائه می امکانات مورد نیاز کاربران را دارا بوده و از اعتبار خوبی هم برخوردار است. شاید اگر بونوس

  !شد از این هم بیشتر دوستش داشتمی

 .کردتر میهزار تومان است که اگر کمتر بود، شاید برخی را خوشحال   50آها! حد اقل میزان واریز به پین باهیس، مبلغ  

 -  4 سایت شرط بندی یک بت

 

  

دهد که مطابق نیاز  امکاناتی در اختیار شما قرار می سایت شرط بندی یک بت با وجود این که سابقه چندانی ندارد، اما  
  .شما است. این سایت به شکلی اصولی توسعه یافته است و به جزئیات هم توجه فراوانی داشته است

  ها در سایت یک بتتنوع بازی



های  رد و آپشن های کازینویی و چه در بخش پیش بینی ورزشی، سایت یک بت عملکرد خوبی دا چه در بخش بازی 
دهد. این سایت با تبلیغات گسترده خود توانسته است کاربران زیادی را به خود جلب  متنوعی در اختیار شما قرار می
  .های کازینویی که چندنفره هستند، نیازی نیست برای مدت زیادی معطل شوید کند. از این رو، برای انجام بازی

توانید بدر کنار لذت بردن از شرط بندی و بازی، پول خوبی  این سایت باال است و می   ها نیز درخوشبختانه ضرایب بازی 
  .هم به جیب بزنید

  امنیت مالی در سایت یک بت

توانید با خیالی آسوده در این سایت بازی یا پیش بینی کنید. سرعت واریز  به دلیل دارا بودن مجوزهای بین المللی، می 
  .شودسایت یک بت کامال رضایتبخش است و به کاربران ضمانت بازگشت وجه نیز داده می جوایز در 

  .قابلیت کش اوت کردن نیز در سایت یک بت وجود دارد تا خیالتان را از بابت امنیت سرمایه شما نیز راحت کند

کوین، پرفکت مانی، کارت به کارت و ..  های شارژ حساب کاربری مانند بیت  وجود درگاه بانکی در کنار سایر گزینه 
  .خیال شما را از بابت اعتبار این سایت راحت خواهد کرد

  قدمت سایت یک بت

به قدری خوب بوده که   این حال، عملکرد آن  با  همان طور که اشاره کردیم، سایت یک بت قدمت چندانی ندارد. 
های شرط  های بنگاه ترین اپ مثال، اپلیکیشن یک بت یکی از کامل   کاربران نسبتا زیادی را به خود جلب کند. برای

  .های ایرانی است و امکانات بسیار مناسبی داردبندی در بین نمونه 

  بونوس در سایت شرط بندی یک بت

  .شودهایی داده می های مختلف نیز بونوسجدا از هدیه ریالی ثبت نام در سایت، به کاربران در مناسبت 

  .های رایگان یا همان فریبت نیز در اختیار کاربران جدیدالورود استدر کنار بونوس ریالی، شرط 

  نقاط ضعف سایت یک بت

  .توانم از سایت شرط بندی یک بت بگیرم این است که اسمش را دوست ندارمبه شخصه، تنها ایرادی که می 

  .ی معتبر و خوب بخواهید در یک بت وجود داردهر چیزی که از یک سایت شرط بند



  هات بت، سایت شرط بندی دنیا جهانبخت -5

  .، سایت شرط بندی دنیا جهانبختبت  هات  رسیم به بررسی یکی از مشهورترین سایت های شرط بندی ایران، یعنیمی

دنیا جهانبخت به واسطه رفتارهای عجیب خود نامی در فضای مجازی ایران برای خود دست و پا کرد. پس از آن، با 
  .های مختلف مانند ساسی، مهراد جم و امیر تتلو به این مسائل دامن زدن به سلبریتی نزدیک شد 

او از همین طریق توانست مخاطبان بسیاری داشته باشد و وقتی مخاطب زیادی داری، طبیعی است که به فکر کسب  
  .ها بیفتیدرآمد از آن 

 

  .ه اندازی کردبه همین دلیل، دنیا جهانبخت سایت هات بت را را

  تنوع بازی ها در سایت هات بت

دهد. از این رو، در این سایت تنها شاهد حضور تعداد  ای مینیمال دارد و کیفیت را به کمیت ترجیح می هات بت فلسفه 
  .محدودی بازی کازینویی مانند بازی انفجار، تخته آنالین، حکم آنالین، رولت و غیره هستیم 

  آیا هات بت معتبر است؟

با این که سایت هات بت فاقد الیسنس بین المللی است، اما تا به حال هیچ گزارشی مبنی بر کالهبرداری این سایت  
  .توان گفت که این سایت از اعتباری تجربی برخوردار استبه ثبت نرسیده است. با این حساب، می 

  تامنیت مالی سایت شرط بندی هات ب

در سایت هات بت روش های متنوعی برای شارژ حساب وجود دارد. از کارت به کارت و درگاه پرداخت مستقیم گرفته  
  .تری مانند ووچر پرفکت مانی و ارزهای مجازی مثل بیت کوینهای مدرن تا روش 
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  .هزار تومان  50زان برداشت از حساب،  هزار تومان است و حد اقل می  20حد اقل میزان مبلغ برای شارژ حساب برابر با  

توان نتیجه گرفت این سایت از امنیت نسبی  با در نظر گرفتن شرایط منطقی واریز و برداشت از سایت هات بت، می 
  .باالیی برخوردار است

  قدمت سایت هات بت

تر با  واسطه دوستانی که داشت، از خیلی قبل تاسیس شد. با این وجود، دنیا جهانبخت به    99سایت هات بت در سال  
  .آشنا شده بود  بندی شرط سایت چند و چون مدیریت یک 

  بونوس ثبت نام سایت هات بت

درصد میزان شارژ اولیه است. البته در مناسبت های مختلف،    150میزان پاداش ثبت نام در سایت هات بت برابر با  
  .بران در نظر گرفته شده استپاداش های دیگری هم برای کار

  نقاط ضعف سایت هات بت

با این که سایت هات بت به نحوی طراحی شده است که اکثر نیازهای کاربران را پوشش بدهد، اما بد نبود که تعداد  
  .شدبازی های کازینویی بیشتری برای آن در نظر گرفته می

شود ما نتوانیم به این  برخورداری این سایت شرط بندی از مجوزهای معتبر جهانی، باعث می این ایراد، در کنار عدم  
توان نتیجه گرفت امکانات این سایت  سایت نمره کاملی بدهیم. با این حال، به دلیل محبوبیت باالی سایت هات بت، می 

  .برای کاربران کافی است

   -6 سایت پویان مختاری حضرات بت 

ا های کازینویی، عالقه زیادی به شرط بندی ورزشی دارند. باتوجه به ریسک باالتر این نوع  فراد به جای بازی برخی 
بندی  بدهد. سایت شرط  به شما سود خوبی  انتخاب کنید که  را  وبسایتی  باید  پویان   بت  حضرات  قمار،  مدیریت  با 

تواند کار شما را بسیار  های متعدد، می دهد. ضرایب باال و پشتیبانی از ورزش مختاری، فرصت ارزشمندی به شما می 
 .پیش بیندازد

های متنوع در این بخش )از  های کازینویی را نیز فراموش نکرده است. وجود بازیالبته این وبسایت، طرفداران بازی 
تخته نرد گرفته تا انفجار( بسیاری از کاربران را راضی خواهد کرد. وقتی این مزیت با ضریب باال ترکیب شود، دیگر  

 .ماندکسی ناراضی نمی 
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قابل توجهی  گردند که هدیه  بندی عاشق بونوس هستند.برای همین هم به دنبال سایتی میهای شرط کاربران سایت
 کنید؟ را انتخاب نمی  بت جت  آیید، چرابه کاربران خود بدهد. اگر شما هم جز این دسته به حساب می

توانید حتی  گیرد. از طرف دیگر می وس ثبت نام تعلق می درصد بون  300پس از اولین تراکنش در این وبسایت، به شما  
تواند  تومان هم، حساب خود را شارژ و بازی کنید. در نتیجه هر فردی و با هر میزان توان مالی می   10000با مبلغ ناچیز  

 .برآورده شودکنید نیز، آنقدر وسیع هست که نیاز شما در آن به بازی بپردازد. دامنه انتخابی که در آنجا دریافت می 
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