
 

 یبند شرط تیسا نیبهتر
 

امتحان  ایفوتبال  ینیب شیها همه جا هستند و شما را به پ. آنمیروبرو نشو یشرط بند تیسا کی غیکه با تبل ستین یروز
. اما دهندیم شنهادیرا به شما پ بیضرا نیهستند که معتبرند و باالتر یها هم مدع. تمام آنکنندیانفجار دعوت م یکردن باز
  .ستندیبرخوردار ن ییباال تیفیاگر کالهبردار هم نباشند، از ک ایها کالهبردارند. از آن یارید، بسیحدس بزن دیتوانیور که مهمان ط

 
 توانیها را ماز آن یحال، تنها تعداد کم نیوجود دارد. با ا یورزش و فوتبال ینیب شیپو  یشرط بند تیحدود پانصد سا رانیا در
  .دانست یینویکاز یها یو انجام باز یورزش یشرط بند ینه برامناسب و عاقال ییهانهیگز

 یانواع شرط بند ریسا ایفوتبال  یانجام شرط بند یبرا یرانیا یها تیکه کدام سا میکن یبررس میمطلب قصد دار نیا در
  .از لطف نباشد یخالدانستنشان  دیهم هست که شا یگرید یزهای. اما در کنار آن، چندیآیبه حساب م یبهتر یهانهیگز

 :عبارتند از رانیدر ا یشرط بند یها تیسا نیمعروف تر 

 بت هاتسایت شرط بندی  
 پابلو بتسایت شرط بندی  

 بت جتسایت شرط بندی 
  90بال  بتسایت شرط بندی 

 حضرات بت سایت شرط بندی  
 90 اسسایت شرط بندی 
 بت تتلسایت شرط بندی 

 کیتاک تسایت شرط بندی  
 کیبت مج سایت شرط بندی
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  90بت بال  یشرط بند تیسا -1
 

 
مطلب مورد  نیدر ا تیسا نیا ن،یانفجار آنال یازو ب 90بت بال شرط بندی   تیسا گذارانیبن ،گویمونت ینقش فرد تیاهم لیبه دل

شما را به سمت استفاده از آن  تواندیکه م ستین تیسا نیحال، تنها نام ا نیها قرار گرفت. با اچهره رینسبت به سا یشتریتوجه ب
  .سوق دهد

  90در بت بال  هایباز تنوع
 

 "  !خفن نیانفجار آنال یباز ایدن هی" 
 
 یباز تیسا کیتوانست خود را به عنوان  90که بت بال  نیمسابقات فوتبال بود. اما پس از ا ینیب شیبا پ تیسا نیا تیفعال روعش

از  یاریبس ،یینویکاز یدر کنار ارائه انواع باز تیسا نیکرد. ا رییداستان تغ ندازد،یب یکاربران جا انیدر م ایمرجع  انفجار
سراغ بت بال نود  ،یها رشته ورزشده انیدر م ینیب شیانجام پ یبرا دیتوانیوشش قرار داد. حاال مپ ترا هم تح گرید یهاورزش

  .دیبرو
انفجار  یباز یاختصاص یدر کنار ارائه باز تیسا نی. ادیآیبه حساب م هانیاز بهتر یکیهم بت بال نود  یینویکاز یهایبخش باز در

انفجار  یباز دیمثال، نسخه جد یخاص خود برخوردارند. برا تیکه هر کدام از جذاب دهدیائه مرا هم ار یگرید یهایباز ن،یآنال
  .دیداشته باش اریدر اخت تیسا نیدر ا دیتوانیرا م جیرا یهایپوکر و اکثر باز ،ی، مونت2 نیآنال جارانف یموسوم به  باز

  90در بت بال  یمال تیمنا
که  نیاست. با ا ینحوه انجام تبادالت مال ران،یدر ا یو شرط بند یورزش ینیب شیپ یهاتیسا یهاجههو نیاز رازآلودتر یکی

  .امن دارد یاست که درگاه بانک ییهاتیاز جمله سا 90بت بال  تیاما سا شوند،یخدمات مدام مسدود م نیدهنده اارائه یهاتیسا
 گرید تیخود و چند سا تیسا یرا برا ازیامت نیداشتن روابط و پول توانسته است ابه واسطه  گویکه مونت میباور داشته باش اگر
  .رسدیبه نظر م تریمنطق زیکند، همه چ نیتام
 یاقل مبلغ. حددیو برداشت پول استفاده کن زیوار یبرا 90بت بال  تیسا یاز درگاه بانک دیتوانیراحت م الیهر حال، شما با خ به

  .پنجاه هزار تومان باشد تواندیاقل برداشت شما م هزار تومان و ح د،یا آن حساب خود را شارژ کنب دیتوانیکه م
 یگرید یهااز راه دیتوانی، م90بت بال  تیخود در سا شارژ حساب ی. براستین تیسا نیتنها راه انتقال پول به ا یدرگاه بانک اما

  .دیهم استفاده کن
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  یمان پرفکت
شرکت از  نیا ،یخاص لیبا افراد خارج از کشور است. به دال رانیساکنان ا انیانتقال پول م یهاروش نیترجیاز را یمان پرفکت

افراد ساکن  ت،یخصوص نی. به واسطه ادیآیشرکت به حساب م نیا ینکته مثبت برا کی نیو ا کندینم یرویپ کایآمر یهامیتحر
  .بت بال نود را شارژ کنند تیخود در سا یحساب کاربر خواهندیکه م زانیبه هر م ،یاختصاص یابا ووچر کده توانندیم رانیا

  گرام یپارس
 یهاشارژ حساب یمتفاوت، در اصل برا یاست که با وجود داشتن کاربردها یانتقال پول یهاگرام از روش یپارس ای گرامیپارس

  .شده است یشما طراح یشرط بند
به  ب،یترت نی. به ادییووچر اقدام نما دیها، نسبت به خربا مراجعه به کانال تلگرام آن دیتوانیگرام، م یاز دانلود نرم افزار پارس پس
  .دیخود را شارژ کن یحساب کاربر دیتوانیباال م تیو با امن یراحت

  90بت بال  تیسا قدمت
 توانیمسئله، م نیاست. با در نظر گرفتن ا یینویکاز یها یبازو  یورزش ینیب شیپ نهیزم فعال در تیسا نیتریمیقد 90بال  بت
 ینیب شیپ یبرا یمتعدد یهاآپشن تیسا نیا نیانفجار پرداخت. همچن یمثل باز یینویکاز یآسوده به انجام انواع باز یالیبا خ

  .کندیم لیتبد یو کسب درآمد احتمال یسرگرم یبرا هانهیزگ نیاز بهتر یکیکه آن را به  دهدیارائه م یانواع مسابقات ورزش
  B90 تیسا بونوس
بونوس وجود دارد؛  شهیهم هم تیسا نیاست. در ا یورزش ینیب شیو پ یشرط بند تیهر سا یهابخش نیتراز جذاب یکی بونوس

  .دارد یبستگ 90بوده و به زمان ثبت نام در بت بال  ریآن متغ زانیاما م
  90بت بال  تیضعف سا نقاط

  :میکنیها اشاره مدارد که به شکل خالصه به آن یراداتیهم ا 90بت بال  تیسا یحت اما
 یورزش ینیب شیپ بیضرا نیباالتر نداشتن  

 یآن زیجوا زیامکان وار نداشتن  

 انفجار یباز بیضرا نیباالتر نداشتن  

 یالملل نیبمجوز  نداشتن  

 تیفروش بت به سا ایکش اوت  تیقابل نداشتن  
 
 (  1XBET)  بت  کسیوان ا یشرط بند تیسا -2
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 تیسا کیدر واقع  تیسا نیاست. هرچند ا بت کسیوان ا تیسا ران،یا یشرط بند یها تیسا نیترو شناخته شده نیاز بهتر یکی

 بانیو پشت یاز زبان فارس نیهمچن تیسا نی. اکندیارائه م یخود هم امکانات کامل یرانیاست، اما به کاربران ا هیدر روس یاشهیبا ر
  .راحت کند یشما را از هر بابت الیخ ات بردیبهره م زین یرانیا

 بت کسیوان ا تیسا امکانات
 

 IOS؛ دارد شنیکیاپل

 دارد تلگرام
 دارد نستاگرامیا

 بازی کراش رویال -   2و  1ن ؛ بازی انفجار ورژ دارد انفجار یباز
 ؛ فوتبال ، والیبال، بسکتبال دارد یورزش ینیب شیپ

 ؛ پاسور، حکم ، باکارات دارد نیانال ینویکاز
 درگاه کارت ب کارت و براداشت زیوار

 دارد ، فارسی یبانیپشت
 

  بت کسیدر وان ا هایتنوع باز

است. جدا از شرط  یموجود در سطح جهان یهانهیگز نیاز بهتر یکیبت  کسیوان ا ،یاسیس یو حت یورزش یشرط بند یبرا
  .دیآیبه حساب م هانهیگز نیاز بهتر یکی یبت با ارائه صدها باز کسیوان ا زین یینویکاز یها یدر بخش باز ،یبند

 ییهاتمیاند تا الگورشده یسیبرنامه نو و یطراح یجهان یتخصص یهامیبت توسط ت کسیوان ا تیسا یینویکاز یها یباز یتمام
  .جذاب و عادالنه داشته باشند

  بت کسیدر وان ا یمال تیامن
 “ راحته المیخ نجایا ”

 
. واحد دیکن ینیب شیو پ دیبت شرط ببند کسیآسوده در وان ا یالیبا خ دیتوانیم ،یالملل نیب یهاسنسیاز ال یبرخوردار لیدل به
 یشرط بند یبرا دیتوانیم ن،ی. همچنکندیم یبانیپشت زیو مستر کارت ن زایمانند و یاعتبار یاست و کارت ها وروی یباز نیا یپول

  .دیبرو زین نیکو تیمانند ب یمجاز یبت سراغ استفاده از ارزها کسیدر وان ا
  بت کسیوان ا تیسا قدمت

 2012ها از سال حال، آن نیاند. با ابوده ینیب شیو پ یدر کار شرط بند یکیزیت فبه صور میبت از قد کسیوان ا تیسا صاحبان
 کرهمیصنعت در ن نیا رگذاریتاث یهااز مهره یکیکنند و ظرف ده سال توانستند به  یاندازخود را راه تیگرفتند که سا میتصم
  .بدل شوند یشرق

  بت کسیوان ا تیسا بونوس
شما در  ت،یسا نیاست. در ا ینیب شیو پ یشرط بند یها تیسا یتمام نیارائه دهندگان بونوس در ب نیز بهترا یکی تیسا نیا

  .دیکن افتیبونوس در وروی 300درصد و تا سقف  100تا  دیتوانیم زیوار نیاول
. دیباش وروی 400درصد بونوس تا سقف  25در انتظار  دی. بار سوم، بارسدیم وروی 400درصد و تا  50مقدار به  نیدوم، ا زیوار در
  .داشته باشد یدر پ وروی 450درصد بونوس تا سقف  25شما تا  یبرا تواندیچهارم م زیوار
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  بت کسیوان ا تیضعف سا نقاط

 شیرایو ایداد  رییشرط را پس از ثبت، تغ توانیباشد که نم نیبت گرفت، ا کسیوان ا تیبه سا توانیکه م یرادیا نیتربزرگ دیشا
 .عالقمندان قرار دهد اریدر اخت تواندیم تیسا نیاست که ا یجذاب یهاتمیاز آ یکیشرط  شیرایامکان وکرد. 

  سیباه نیپ یشرط بند تیسا -3

 

 

 یانریکه کاربران ا یاعالقه لیحال، به دل نی. با استین یرانیا تیریمد یبت دارا کسیهم مانند وان ا سیباه نیپ شرط بندی تیسا
  .آسان کند اریبس زین انیرانیا یدر آن قرار گرفته تا استفاده از آن را برا یاند، امکاناتنشان داده تیسا نیبه ا

شکل  نیبه بهتر یورزش ینیب شیو پ یشرط بند یبرا ازیامکانات مورد ن یاست و تمام یالملل نیب تیمجوز فعال یدارا تیسا نیا
  .هددیشما قرار م اریرا در اخت

  سیباه نیپ تیدر سا هایباز تنوع
 زین یو مجاز یینویکاز یاز صدها باز یمجموعه جذاب سیباه نیپ ،یورزش یشرط بند یموجود برا یهااز آپشن یاریکنار بس در

شارژ داشته باشد،  یمورد است. پس اگر حسابتان به قدر کاف 1000بالغ بر  سیباه نیپ یینویکاز یهای. تعداد بازدهدیارائه م
  .دیلذت ببر یو از شرط بند دیبچرخ تیسا نیسال در ا انیسال دیتوانیم

 نیمطلوب، ا کیمناسب و احتمال برد باال در کنار گراف بی. ضرادیآن را تجربه کن دیاست که با یزیچ سیباه نیانفجار در پ یباز
  .کندینفجار بدل ما یباز یاجرا یبرا هانهیگز نیاز بهتر یکیرا به  تیسا
  سیباه نیدر پ یمال تیامن

 چیدر نظر گرفته تا در آن به ه یشماریامکانات ب یرانیکاربران ا یبرا سیباه نیپ تیاشاره شد، سا نیاز ا شیطور که پ همان
 یمجاز یت، استفاده از ارزهاپرداخت، امکان انتقال پول به روش کارت به کار یعنوان احساس غربت نکنند. وجود درگاه امن برا

  .است اناتامک نیاز ا ایپاره تنها …و
  سیباه نیپ تیسا قدمت

ها به تا آن دیحال، چهار سال طول کش نیآغاز کرد. با ا 2014از سال  یخود را در صنعت شرط بند تیفعال سیباه نیپ تیسا
  .کشور هم آغاز کنند نیرا در ا خود تیببرند و فعال یپ رانیصنعت در ا نیبازار ا تیظرف

  سیباه نیپ تیسا بونوس
 نی. پدیآیبه حساب م یکه نرخ معمول دهدیکاربران خود قرار م اریدر اخت زیوار نیاول یبرا یدرصد 100بونوس  کی تیسا نیا

  .دهدیبونوس به شما م درصد 20هر بار  د،یاستفاده کن GoPayPro شارژ حساب خود از اپ یکه برا یدر صورت سیباه
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  سیباه نیپ تیضعف سا نقاط
اکثر امکانات مورد  تیسا نیدر نظر گرفت. ا سیباه نیپ یشرط بند تیسا یبرا ینقطه ضعف خاص توانینم د،یرا بخواه راستش

 شتریهم ب نیاز ا شدیم داد،یارائه مهم  یبهتر یهااگر بونوس دیهم برخوردار است. شا یکاربران را دارا بوده و از اعتبار خوب ازین
  !دوستش داشت

 .کردیتر مرا خوشحال یبرخ دیهزار تومان است که اگر کمتر بود، شا 50مبلغ  س،یباه نیبه پ زیوار زانی! حد اقل مآها
 بت  کی یشرط بند تیسا -4

 
شما است.  ازیکه مطابق ن دهدیشما قرار م اریدر اخت یاناتندارد، اما امک یکه سابقه چندان نیبت با وجود ا کی یشرط بند تیسا

  .داشته است یهم توجه فراوان اتیاست و به جزئ افتهیتوسعه  یاصول یبه شکل تیسا نیا
  بت کی تیدر سا هایباز تنوع

در  یمتنوع یهاو آپشن دارد یبت عملکرد خوب کی تیسا ،یورزش ینیب شیو چه در بخش پ یینویکاز یهایدر بخش باز چه
انجام  یرو، برا نیرا به خود جلب کند. از ا یادیگسترده خود توانسته است کاربران ز غاتیبا تبل تیسا نی. ادهدیشما قرار م اریاخت
  .دیمعطل شو یادیمدت ز یبرا ستین یازیهستند، ن رهکه چندنف یینویکاز یها یباز

 بیهم به ج یپول خوب ،یو باز یبدر کنار لذت بردن از شرط بند دیتوانیباال است و م تیسا نیدر ا زین هایباز بیضرا خوشبختانه
  .دیبزن
  بت کی تیدر سا یمال تیامن
در  زیجوا زی. سرعت واردیکن ینیب شیپ ای یباز تیسا نیآسوده در ا یالیبا خ دیتوانیم ،یالملل نیب یدارا بودن مجوزها لیدل به
  .شودیداده م زیاست و به کاربران ضمانت بازگشت وجه ن تبخشیبت کامال رضا کی تیسا
  .راحت کند زیشما ن هیسرما تیرا از بابت امن التانیبت وجود دارد تا خ کی تیدر سا زیکش اوت کردن ن تیقابل

شما را از  الیکارت به کارت و .. خ ،یرفکت مانپ ن،یکو تیمانند ب یشارژ حساب کاربر یهانهیگز ریدر کنار سا یدرگاه بانک وجود
  .راحت خواهد کرد تیسا نیبابت اعتبار ا

  بت کی تیسا قدمت
خوب بوده که کاربران نسبتا  یحال، عملکرد آن به قدر نیندارد. با ا یبت قدمت چندان کی تیسا م،یطور که اشاره کرد همان

 یرانیا یهانمونه نیدر ب یشرط بند یهابنگاه یهااپ نیتراز کامل یکیبت  کی شنیکیاپلمثال،  یرا به خود جلب کند. برا یادیز
  .دارد یمناسب اریاست و امکانات بس

  بت کی یشرط بند تیدر سا بونوس
  .شودیداده م ییهابونوس زیمختلف ن یهابه کاربران در مناسبت ت،یثبت نام در سا یالیر هیاز هد جدا



 
  .است دالورودیکاربران جد اریدر اخت زین بتیهمان فر ای گانیرا یهاشرط ،یالیکنار بونوس ر در

  بت کی تیضعف سا نقاط
  .است که اسمش را دوست ندارم نیا رمیبت بگ کی یشرط بند تیاز سا توانمیکه م یرادیشخصه، تنها ا به
   .بت وجود دارد کیدر  دیو خوب بخواه معتبر یشرط بند تیسا کیکه از  یزیچ هر

 سایت شرط بندی هات بت
  .جهانبخت ایدن یشرط بند تیهات بت، سا یعنی ران،یا یشرط بند یها تیسا نیاز مشهورتر یکی یبه بررس میرسیم

 
  

شدن به  کیخود دست و پا کرد. پس از آن، با نزد یبرا نرایا یمجاز یدر فضا یخود نام بیعج یبه واسطه رفتارها جهانبخت ایدن
 مسائل دامن زد.  نیتتلو به ا ریمهراد جم و ام ،یمختلف مانند ساس یهایتیسلبر

 ندارد؛ شنیکیاپل

 ؛دارد تلگرام
 ،دارد نستاگرامیا

    2و  1دارد ؛ بازی انفجار ورژن  انفجار یباز
 لیبال، بسکتبالدارد ؛ فوتبال ، وا یورزش ینیب شیپ

 دارد ؛ پاسور، حکم ، باکارات نیانال ینویکاز
 درگاه کارت ب کارت و براداشت زیوار

 ساعته 24،  دارد ، فارسی سایت یبانیپشت
 

که به فکر کسب است  یعیطب ،یدار یادیمخاطب ز یداشته باشد و وقت یاریتوانست مخاطبان بس قیطر نیاو از هم
  .یفتیها بدرآمد از آن

  .کرد یهات بت را راه انداز تیجهانبخت سا ایدن ل،یدل نیهم به
  هات بت تیها در سا یباز تنوع
 یتنها شاهد حضور تعداد محدود تیسا نیرو، در ا نی. از ادهدیم حیترج تیرا به کم تیفیدارد و ک مالینیم یابت فلسفه هات

  .میهست رهیرولت و غ ن،یحکم آنال ن،یآنالانفجار، تخته  یمانند باز یینویکاز یباز
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  هات بت معتبر است؟ ایآ
به ثبت  تیسا نیا یبر کالهبردار یمبن یگزارش چیاست، اما تا به حال ه یالملل نیب سنسیهات بت بدون ال تیکه سا نیا با

  .ر استبرخوردا یتجرب یاز اعتبار تیسا نیگفت که ا توانیحساب، م نیاست. با ا دهینرس
  هات بت یشرط بند تیسا یمال تیامن
 یهاگرفته تا روش میشارژ حساب وجود دارد. از کارت به کارت و درگاه پرداخت مستق یبرا یمتنوع یهات بت روش ها تیسا در

  .نیکو تیمثل ب یمجاز یو ارزها یمانند ووچر پرفکت مان یترمدرن
  .هزار تومان 50برداشت از حساب،  زانیهزار تومان است و حد اقل م 20ساب برابر با شارژ ح یمبلغ برا زانیاقل محد

برخوردار  ییباال ینسب تیاز امن تیسا نیگرفت ا جهینت توانیهات بت، م تیو برداشت از سا زیوار یمنطق طیدر نظر گرفتن شرا با
  .است

  هات بت تیسا قدمت
تر با چند و چون قبل یلیکه داشت، از خ یجهانبخت به واسطه دوستان ایوجود، دن نیشد. با ا سیتاس 99هات بت در سال  تیسا
 آشنا شده بود.  یشرط بند تیسا کی تیریمد

  هات بت تیانفجار سا یبونوس ثبت نام  باز
 یمختلف، پاداش ها یبته در مناسبت هااست. ال هیشارژ اول زانیدرصد م 150هات بت برابر با  تیپاداش ثبت نام در سا زانیم
  .کاربران در نظر گرفته شده است یهم برا یگرید

  هات بت تیضعف سا نقاط
 یها یکاربران را پوشش بدهد، اما بد نبود که تعداد باز یازهایشده است که اکثر ن یطراح یهات بت به نحو تیکه سا نیا با

  .شدیرفته مآن در نظر گ یبرا یشتریب یینویکاز
 ینمره کامل تیسا نیبه ا میما نتوان شودیباعث م ،یمعتبر جهان یاز مجوزها یشرط بند تیسا نیا یدر کنار عدم برخوردار راد،یا نیا

 است.  یکاربران کاف یبرا تیسا نیگرفت امکانات ا جهینت توانیهات بت، م تیسا یباال تیمحبوب لیحال، به دل نی. با امیبده

 ( مختاری پویان سایت ) بت حضرات  -6

 دینوع قمار، با نیباالتر ا سکیجه به ردارند. باتو یورزش یبه شرط بند یادیعالقه ز ،یینویکاز یهایباز یافراد به جا یبرخ
 یفرصت ارزشمند ،یمختار انیپو تیریبا مد حضرات بت یشرط بند تیسابدهد.  یکه به شما سود خوب دیرا انتخاب کن یتیوبسا

 .ندازدیب شیپ اریکار شما را بس تواندیمتعدد، م یهااز ورزش یبانیباال و پشت بی. ضرادهدیبه شما م

 دارد؛ شنیکیاپل

 دارد؛ تلگرام
 دارد؛ نستاگرامیا

 دارد ؛ بازی انفجار  انفجار یباز
 دارد ؛ فوتبال ، والیبال، بسکتبال یورزش ینیب شیپ

 دارد ؛ پاسور، حکم ، باکارات نیانال ینویکاز
 تالیجید یارز ها؛  درگاه کارت ب کارت و براداشت زیوار

 ساعته 24دارد ، فارسی ،  سایت یبانیپشت
 ؛دارد زهیجا
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بخش )از تخته نرد گرفته  نیمتنوع در ا یهایفراموش نکرده است. وجود باز زیرا ن یینویکاز یهایطرفداران باز ت،یوبسا نیالبته ا

 یکس گریشود، د بیباال ترک بیبا ضر تیمز نیا یخواهد کرد. وقت یاز کاربران را راض یاری( بس پویان مختاری انفجار سایت بازی تا
 .ماندینم یناراض

 رط بندی جت بتسایت ش

به کاربران خود  یقابل توجه هیکه هد گردندیم یتیهم به دنبال سا نیهم یعاشق بونوس هستند.برا یبندشرط یهاتیکاربران سا
 د؟یکنیچرا جت بت را انتخاب نم د،ییآیدسته به حساب م نیبدهد. اگر شما هم جز ا

 زیبا مبلغ ناچ یحت دیتوانیم گری. از طرف دردیگیت نام تعلق مدرصد بونوس ثب ۳۰۰به شما  ت،یوبسا نیتراکنش در ا نیاز اول پس
بپردازد.  یدر آن به باز تواندیم یتوان مال زانیو با هر م یهر فرد جهی. در نتدیکن یتومان هم، حساب خود را شارژ و باز ۱۰۰۰۰

  ده شود.شما برآور ازیهست که ن عیآنقدر وس ز،ین دیکنیم افتیکه در آنجا در یدامنه انتخاب

 مدداگ بترط بندی سایت ش

 
 ینوهایدر عوض به سراغ کاز توانندیاشاخص م نی. ادیآیخوششان نم یاانهیرا یهابرنامه لهیبه وس یافراد اصال از شرط بند یبرخ

 اینگران تقلب  هم نیهم ی. براگرداندیرا م یو باز کندیم تیریرا مد زیچهمه یانسان واقع کی نوینوع کاز نیزنده بروند. در ا
 .بود دینخواه یکالهبردار

با پرداخت  دیتوانیتر هم خواهد کرد. شما مشما جذاب یزبان، ماجرا را برا یفارس یلرهایبا داشتن د مد داگ بت یشرط بند تیسا
 یو شرط بند نیالآن ینویمد داگ بت بخش کاز ت،یقابل نی. در کنار ادیو از آن لذت ببر دیها شودالر وارد رقابت ۱ یالیمعال ر

 .ندیبز یسر زیها نبه آن د،یکرد دایقصدش را پ یاگر زمان پسدارد.  زیخود را ن یورزش
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 پابلو بترط بندی سایت ش

 نینخواهد بود. در پشت ا یمستثن هیقض نیاست. پابلو بت هم از ا هایتیبا سلبر یرانیا یشرط بند یهاتیسااداره  ،یادیز زانیتا م
 .قرار ندارد شمسیلجز ع ینام کس

 پیخاص آن مثل ت یبرخوردار است. رابط کاربر یهایژگیو نیاز چن زیپابلو بت ن دید دیخواه د،یرپر را بشناس نیا اتیروح اگر
 .جذاب است شمسیخود عل

بت،  تیسا نیا یباال بیبه سراغ پابلو بت بروند؛ ضرا توانندیو با سود مناسب هستند، م تیفیباک ینویکاز کیکه به دنبال  یکسان
 .کند یرا راض هایلیخ تواندیم

 بت کنیچرط بندی سایت ش

 
 یشرط بند تیسا نیاست. در ا رانیا یدر بازار سرگرم دیجد یشرط بند یها تیاز سا گرید یکیهم  بت کنیچ یشرط بند تیسا
 .دیمانند پوکر، پاسور و انفجار لذت ببر یینویکاز یها یاز انواع باز دیتوانیم

و  یینویکاز یها یباال در باز بیضرا کند،یم یشرط بند رانیا دییمورد تا یشرط بند یها تیرا هم جزو سا تیسا نیکه ا یزیچ
 .است یورزش یعادالنه در مسئله شرط بند بیضرا نیهمچن

سال  نیچند یو عرب ییاروپا یدر کشورها تیسا نیندارد، اما ا رانیدر ا یبت سابقه بلند کنیچ یشرط بند تیکه سا نیوجود ا با
 .کندیامتحان م رانیداشته است و حاال دارد شانس خود را در بازار ا تیفعال
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 بت 22رط بندی سایت ش

 
 نیب یاز اعتبار 1XBETهم مانند  تیسا نیاست. ا رانیفعال در ا یخارج یشرط بند یها تیاز سا یکیبت  22 یشرط بند تیسا

 .شودیم نییتع یالملل نیتوسط کارشناسان خبره ب آن بیبرخوردار است و ضرا یالملل

را  یادیز یهاساعت دیتوانیم دیشویوارد آن م یاحتماال وقت ت،یسا نیموجود در ا یینویکاز یها یباز عیتوجه به گستره وس با
 .دیو کسب درآمد کن دیسرگرم بمان

 نیدر اول تیسا نیا ،یینویکاز یها یباز یبرا رایزگذشت.  یبه راحت توانیبت هم نم 22  شرط بندی تیمبحث بونوس سا از
 .دهدیبه شما پاداش م 300$تا سقف  زیوار

کارت به کارت  قیحساب خود را از طر دیتوانیاست که نم نیا دیمد نظر داشته باش دیبا تیسا نیاستفاده از ا یکه برا یانکته تنها
 .دیحساب کن تیسا نیا یرو دیتوانیم یاستفاده از هر رمزارز معتبر یحال، برا نی. با ادیشارژ کن یبانک میپرداخت مستق ای

 معتبر بندی شرط های سایت

تر شده است تنور اخبار داغ زیروزها ن نیکالهبردار است. ا تیسا کیاستفاده از  شوند،یم یکه وارد شرط بند یافراد یاز نگران یکی
 کند. یمعتبر را به شما معرف یندهایکاز داند،یرسالت خود م یبند شرط رانیا تیهم وبسا نیهم ی. براشتریب هاتیو حساس
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 معتبر بندی شرط سایت های ویژگی

با توجه به رونقی که صنعت شرط بندی در حال تجربه آن است، رقابت در این عرصه بسیار شدید است. این مسئله به نحوی به نفع 
ها برای جذب مشتری ابت میان عرضه کنندگان یک کاال یا خدمت بیشتر باشد، آنکاربران و بازیکنان تمام شده است. هر جا رق

  .دهندبیشتر، امکانات بهتری در اختیار مراجعه کنندگان قرار می



 

 

  یمال تیامن -1

 یشرط بند دانست. مفهوم  یمال تیمسئله امن نیخوب را بتوان با جرئت هم یشرط بند تیسا کیمشخصه  نیترمهم دیشا
برداشت  ای زیپول وار تیسا کیآسوده در  الیکه کاربران نتوانند با خ یاست. در صورتگره خورده  نیسنگ یبا تبادل مال نیآنال

  .محکوم به شکست است یشرط بند تیجذاب باشد، آن سا ههر چقدر هم ک شیهایکنند، باز

بر صنعت  یقیعم ریامن توانست چه تاث نیظاهر شدن درگاه پرداخت آنال ران،یر اکرد که د مینکته اشاره خواه نیادامه هم به ا در
  .بگذارد یورزش ینیب شیو پ یینویکاز نیآنال یهایباز

  ساعته 24 یبانیپشت -2

شما کار مطابق انتظار  یباز کیهست که  ی. اوقاتشودیمواجه م یبا مشکالت تیهست که سا یاوقات ،یمال تیاز بحث امن جدا
به شما  ،یمناسب و دائم یبانیپشت کی. داشتن دیدار تیمسئله در سا کیراجع به ساز و کار  یهست که سوال یو اوقات کندینم
  .هرچند باشند ستند؛یها تنها دنبال پول شما نو آن دیارزشمند تیاآن س یکه برا دهدیاحساس را م نیا

در  یاحساس را بدهد که در حال باز نیا یشرط بند یها تیسا ریاز سا شتریبه شما ب دیبا یشرط بند تیسا نیمثال، بهتر یبرا
نفر وجود دارد  کی یا. در هر نقطهکنندیرها نم پیپر از چ زیم کیشما را با  ،یواقع ینویکاز کی. در دیهست یواقع ینویکاز کی

  .است نیهم در واقع هم نیآنال یبانیپشت فهیآمد، به شما کمک کند. وظ شیپ یازشما و ب یبرا یکه اگر مشکل

  هایتنوع باز – 3

  .اتخاذ کنند توانندیم نیآنال ینویکاز کی رانیاست که مد یماتیتصم نیتراز هوشمندانه یکیمتنوع  یهایباز ارائه

  .دارد زین یگرید دیفوا شتر،یمسئله همزمان به جذب کاربران ب نیا

 

 یلحظات، از آن باز نی. در ادیکنیرا تجربه م یو لحظات سخت دیاخورده یشکست بد یباز کیشما در  دیکن مثال، تصور یبرا
ناشناخته، ممکن است  یباز کیبنر  دنیحال، با د نی. با ادیترک کن شهیهم یرا برا تیآن سا دیو احتماال قصد دار دیمتنفر

  .دیبرو دیجد یباز کیغ رها شدن از فکر آن شکست، سرا ینظرتان عوض شود و برا



 
سرور  کی کی. باال بودن ترافشودیخاص برداشته م یباز کی یسرورها یاست که فشار از رو نیباال ا یتنوع باز تیمز گرید
  .اختالالت شود ریسا جادیکاربران و ا یبرا یباعث کند شدن باز تواندیم

  یاختصاص شنیکیاپل -4

  !ترهراحت شنیکیاپل با                                                                       

نداشته باشد. اما تجربه نشان داده است  یشرط بند تیبا اپ سا یتفاوت چندان تیسا یکردن رو یاز افراد باز یلیبه نظر خ دیشا
 .است یآن بنگاه شرط بند تیاز سابهتر  شنیکیدر اپل ی. معموال تجربه کاربرستیطور ن نیهم ا شهیکه هم

 گانیرا یبونوس ها – 5

از  یکی کنند،یم زیوار کنانیدر مواقع مختلف به حساب باز نوهایکه کاز ییهاپاداش ریو سا یشرط بند تیثبت نام در سا پاداش
آن از  یکه در برگردان فارس است Bonus هاپاداش نیا یسیاست. واژه انگل یشرط بند تیسا نیعوامل در انتخاب بهتر نیترمهم

  .آن بونِس است حی. اما تلفظ صحشودیم ادهمانند بونوس هم استف یکلمات

 یخود باز یاصل هیسرما یرو سکیآسوده و بدون ر یالیبا خ توانندیاست که با آن م نیکار اافراد تازه یبونس برا یاصل تیمز
  .نه ایها ساخته شده آن یبرا ایآ نندیرا تجربه کنند و بب یدیجد یهایباز توانندیم ب،یترت نیکنند. به ا

  یشرط بند تیسابقه سا-6

مسئله به  نیسابقه آن است. هرچند ا دهند،یمد نظر قرار م دیبا یشرط بند تیسا نیکه در انتخاب بهتر ییهااز مالک گرید یکی
 .سر شما کاله بگذارند ستیباسابقه قطعا قرار ن ینمونه ها اید باشند مورد اعتما توانندینم دیجد یها تیکه سا ستیمعنا ن نیا

که بخواهد پول  نیانجام داده است، احتمال ا یکه کارش را به درست شودیم یچند سال یشرط بند تیسا کی یحال، وقت نیا با
  .شما را باال بکشد، کمتر است

 سود میمستق زیوار -7

 یآن زیهمان وار ایسود  میمستق زیثبات است، داشتن امکان وار یب یاوضاع کم رانیدر ا یبندشرط  یها تیآن جا که در سا از
 .داشت یاژهیبه آن توجه و دیاست که با یاز نکات یکیسود 

 زیمعموال پس از ثبت درخواست برداشت، ظرف همان روز پول به حساب شما وار یرانیا یشرط بند یها تیاز سا یاریبس در
مسئله قطعا به مذاق  نی. ادهندیروز طول م نیرا چند ندیفرآ نیهم هستند که ا یشرط بند یها تیاز سا یاریبس. اما شودیم
 .دیآیخوش نم یکس چیه

 

 رانیمعتبر در ا یشرط بند یها تیمشخصات سا نیاز مهم تر یکیسود بدون شک  یآن زیکه مسئله وار دیرو الزم است بدان نیا از
 .دیخود نشو زهیمعطل جا یلیتا خ دیکن یسود شرط بند میمستق زیوار تیبا قابل ییها تیر سااست و بهتر است تنها د



 

 شلوغ یزهایم -8

 فیمنتظر حر یطوالن یمدت یمحبوب را شروع کند، مجبور باشد برا یینویکاز یباز کی خواهدیم یکس دوست ندارد وقت چیه
 .خود بماند

مسئله،  نیدارند. با در نظر گرفتن ا یادیتعداد کاربران ز شهیتبار خود است که هماع نیمعتبر به واسطه هم یشرط بند یها تیسا
 .شلوغ دانست یباز یزهایمعتبر و خوب را داشتن م یشرط بند یها تیسا یشاخصه ها نیاز مهم تر یکی یشک چیه یب توانیم

 یشرط بند مهیب -9

 ت،یقابل نی. با ادهندیکاربران خود قرار م اریدر اخت یر شرط بندمعتب یها تیاست که سا یاز امکانات گرید یکی یشرط بند مهیب
 ب،یترت نیاند، شرط خود را در صورت باخت برگردانند. به اکه شرط بسته یاز مبلغ یپرداخت بخش یدر ازا توانندیکاربران م

 .دیخود را حفظ کن هیو اصل سرما دیریضرر بزرگ را بگ یجلو توانندیم

 ییها تیدنبال سا د،یدار ازیبه آن ن دیکنیوجود ندارد؛ پس اگر احساس م یرانیا یشرط بند یها تیاز سا یرایامکان در بس نیا
 .کنندیرا به شما ارائه م تیقابل نیکه ا دیبگرد

 شرط بسته شده تیاد -10

 .میداده بده یکوتاه حیشرط بسته شده، الزم است توض تیهمان اد ایشرط  شیرایارتباط با امکان و در

که نظر شما را در ارتباط با آن موضوع  افتدیم یاتفاق د،یکنیم یشرط بند دادیرو کی یکه رو نیپس از ا یاوقات تنها کم یگاه
 .دهدیم رییتغ یبه کل

 .شودیمصدوم م یقبل از باز یلحظات میو ستاره آن ت دیافوتبال مطرح شرط بسته میت کیبرد  یرو دیفرض کن مثال

 .دیایبه کار شما ب تواندیشرط بسته شده م تیاد نهیجود گزو ،یحالت نیچن در

به شکل  دیخواهیالزم است اگر م ل،یدل نی. به همدهندیعالقه مندان قرار نم اریرا در اخت تیقابل نیا رانیدر ا یادیز یها تیسا
 .دهندیقرار م ارتانیرا در اخت امکان نیکه ا دیبرو ییها تیسراغ سا د،یکن تیفعال یورزش ینیب شیدر امر پ یو جد یاحرفه

 

 

 

 

 

 



 
 

 ایرانی بندی شرط های سایت

 

 
 کیفیت بندی شرط های سایت این از بسیاری. شوندمی یافت وب فضای در ایرانی، بندی شرط سایت صدها از بیش روزها این

 .هستند جذابی بسیار ضرایب و امکانات دارای اما هاآن از بسیاری و ندارند مطلوبی چندان

 را ایران بندی شرط های سایت بهترین کنیم کمک شما به راهنما یک عنوان به ایمکرده تالش بندی شرط ایران سایت در ما
 . ایمداده قرار بررسی مورد را هاسایت این از بسیاری راستا، همین در.کنید انتخاب

 داده قرار بررسی و مطالعه مورد را ایرانی مطرح هایسایت از یک هر جزئیات باال دقت با بندی شرط ایران سایت بررسی بخش
  .کنند انتخاب موجود متعدد هایگزینه بین از آسوده خیالی با بتوانند ایرانی کاربران تا است

 
 

 ایران بندی شرط سایت ترین قدیمی

 بینی پیش سایت وب این گیرد.می تعلق ۹۰ بال بت سایت وب به شک بدون ،ایران بندی شرط سایت ترین قدیمی لقب
 .کرد کار به آغاز ۱۳۹۴ سال در ایران بندی شرط سایت ترین قدیمی عنوان به ورزشی



 

 بازی اولیه برنامه نوشتن لدلی به بیشتر او شهرت آید.می شمار به شقاقی امیر فرشید همان یا مونتیگو نود بال بت صاحب
 فارسی صفحه و خریداری را انگلستان کشور bt90 سایتوب الیسنس پدرش، همراه به ایرانی نابغه نویس برنامه این است. انفجار

 . کردند اندازیراه را آن

 bt90آلمان و نروژ کشور از زمینه، این در فعال شرکت دو خرید به موفق روزها این که است انگلیسی بندی شرط هلدینگ یک 
 .نمایید خریداری لندن بورس در bt90 نماد با را بندی شرط شرکت این سهام توانیدمی حتی شما است. شده

 امیر فرشید است. انفجار بازی نوشتن دلیل به ایران بندی شرط سایت ترین قدیمی صاحب شهرت عمده شد، گفته که همانطور
 قدیمی این علیه بر هاسایتوب دیگر فشار با و مدتی از پس اما نمود. ارائه نود بال بت اربرانک به فقط را بازی این آغاز در شقاقی

 .شد انفجار بازی الیسنس فروش به مجبور مونتیگو ایران، بندی شرط سایت ترین

 ایرانی بندی شرط سایت معتبرترین

 باید دارد. وجود حلی راه انتخاب این برای اما ست.ما روی پیش در سختی کار ایرانی بندی شرط سایت معتبرترین انتخاب برای
 را المللیبین هایالیسنس انواع داشتن و ایحرفه کاربران اعتماد پشتیبانی، قدرت مانند معتبر بندی شرط سایت یک هاینشانه

 .کنیم بررسی

 باید ایرانی بندی شرط سایت برترینمعت تیم .باشید بازی حال در روز شبانه از ساعتی هر در است ممکن شما: پشتیبانی قدرت
 بت، هات های سایت وب گزینه این در باشند. داشته آمادگی شما مشکالت حل و پاسخ دادن برای روزی هر و ساعت هر در

 .هستند ایرانی بندی شرط هایسایتوب سرآمد گزینه این در نود بال بت و بت مدداگ

 قدمت آن دلیل اولین افتد.می اتفاق دلیل دو به معموال ایرانی ورزشی بینی پیش هایسایت وب بین در ایحرفه کاربران اعتماد
 سایتوب یک مورد در این .شویم خارج ایمکرده عادت که جایی از نداریم دوست معموال ایرانیان ما است. سایتوب یک فعالیت

 .است صادق نیز بندی شرط

 معتبرترین بت هات و ۹۰ بال بت مورد این در است. سایت آن از استفاده بودن ساده و سریع موقع، به هایپرداخت دوم دلیل
 .آیندمی حساب به ایرانی بندی شرط سایت

 چند بین این در اما اند.داشته را ضعیفی عملکرد ایرانی هایسایتوب اکثر متاسفانه المللیبین هایالیسنس بودن دارا گزینه در
 وان و نود بال بت کنند. دریافت را جهان در کازینو صنعت به مربوط المللیبین هایاهینامهگو تمامی اندتوانسته نیز سایتوب

 .هستند ایرانی هایسایتوب این جمله از بت ایکس

 بندی شرط معتبر سایت

 .هستند زیر گزینه پنج بندی شرط معتبر سایت یک هاینشانه

 المللیبین گواهینامه

 کمک شما به هاالیسنس این است. بندی شرط معتبر سایت یک نشانه اولین کازینو زمینه در المللیبین هایگواهینامه داشتن
 .کنید مراجعه هاسایتوب این به کالهبرداری عدم از اطمینان با تا کندمی

 آنالین و ساعته ۲۴ پشتیبانی

 مشکالت از را شما خیال تواندمی اقاتف این است. ساعته ۲۴ و خوب پشتیبانی داشتن بندی شرط معتبر سایت یک نشانه دومین
 .کند راحت احتمالی آمده پیش

 مناسب برداشت و واریز سیستم

 معتبر سایت یک موارد از یکی کاربری حساب به وجه واریز و برداشت توانایی از اطمینان ایران، علیه بر مالی هایتحریم به توجه با
 .آیدمی شمار به بندی شرط



 
 :هستند زیر شرح به بندی شرط معتبر سایت یک در حساب به واریز و داشتبر هایسیستم انواع 

 
 کنید شارژ را خود کاربری حساب عادی فروشگاهی سایتوب یک از خرید مثل توانیدمی شما روش این در بانکی: مستقیم درگاه. 

 به را خود نظر مورد مبلغ بتوانید باید خود، دوستان از یکی حساب به مبلغ انتقال همانند شما روش این در کارت: به کارت روش 
 .دهید انتقال تانکاربری حساب

 نیاز روش این از استفاده برای البته کنید. شارژ را خود حساب بتوانید باید شما روش این از استفاده با مانی: پرفکت حساب و ووچر 
 .داشت خواهید آنالین هایرافی از مانی پرفکت ووچر خرید به

 به قوت نقاط از یکی پول برداشت و انتقال روش این امروزه ها، ارز رمز دیگر و کوین بیت بازار گسترش به توجه با تال:دیجی ارز رمز 
 .هستید خود پول و جوایز برداشت و انتقال به قادر کجا هیچ در شدن شناسایی بدون شما روش این با آید.می شمار

 

 ورزش و ازینوییک هایبازی انواع از پشتیبانی
 خود کاربران برای که سایتیوب است. ورزشی و کازینویی هایبازی انواع از پشتیبانی بندی شرط معتبر سایت یک نشانه آخرین

 .است قائل خود کاربران برای را بسیاری احترام شک بدون باشد، داده قرار دسترس در را ممکن هایگزینه تمام

 (ورزشی بندی شرط) بندی شرط سایت با ورزش بینی پیش

 

تواند در صورت پیشروی اصولی، با درآمد هم همراه باشد. کننده است که میشرط بندی روی مسابقات ورزشی یک فعالیت سرگرم
کنند و آن را کننده بودن و میزان باالی هیجان مسابقات ورزشی، شرط بندی را شروع میحال خیلی از افراد به دلیل سرگرمبا این

 .دهندادامه می

 فوتبال ندیب شرط .1

 والیبال بندی شرط .2

 بسکتبال بندی شرط .3

 الکترونیک های ورزش بندی شرط .4

 

 فوتبال بندی شرط (1

خودی کنند. تماشای مسابقات فوتبال بهترین ورزش دنیا است و از پیر تا جوان در سراسر دنیا، فوتبال را دنبال میفوتبال محبوب
 شرط. تر کندتواند میزان هیجان و آدرنالین شما را بیشبقات فوتبال، میانگیز و جذاب است اما شرط بندی روی مساخود هیجان

https://iranshartbandi.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84/
https://iranshartbandi.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84/


 
ی هر بخش از بازی شرط ببندید و شانس خود را آزمایش توانید روهای بسیار زیاد و متعددی دارد که می، گزینهفوتبال بندی
 .کنید

تری های جذابحال گزینهرسد، تعیین برنده مسابقه است. با اینیکی از چیزهایی در مورد شرط بندی فوتبال به ذهن هر کس می
 .تر هم خواهد بودهم وجود دارند که شانس برنده شدن شما در آن بیش

 ببندیم؟ شرط بالفوت مسابقات روی زمانی چه

بگیرید. میزان ضریب برد ساسولو، تیم میانه جدولی  نظر در را های ساسولو و میالن در لیگ فوتبال ایتالیابرای مثال شما بازی تیم
تخمین زده  1.48های اصلی این روزهای فوتبال ایتالیا است، عدد است. میزان ضریب میالن که یکی از قدرت 7.0سری آ، 

 .است تربیش میالن برد احتمال و ضعیف ساسولو برد احتمال یعنی این دارد. 4.8ی هم ضریب شود. مساومی

ماند. رسد که احتمال مساوی شدن این بازی چندان باال باشد. توجه داشته باشید میزان ضرایب، ثابت نمینظر نمیعالوه بر این به
 .که معموال یک ساعت پیش از شروع بازی است، ثبت کنیدشود شرط خود را پس از اعالم ترکیب رسمی دو تیم توصیه می

خوش تغییر شوند. شود ضرایب قبلی دستها و در نتیجه تغییر در ترکیب تیم باعث میتغییرات تاکتیکی یا مصدومیت بازیکن
 .کنندمیعالوه بر این در نظر داشته باشید ضرایب در خود بازی بسته به اتفاقاتی که در بازی جریان دارد، تغییر 

 چیست؟ ضریب

اگر به صفحه شرط بندی یک مسابقه فوتبال مراجعه کنید، اعداد زیاد و متنوعی را مشاهده خواهید کرد. این اعداد، ضریب نام 
شوید را تعیین روند. ضرایب، عاملی هستند که میزان پولی که برنده میدارند که رکن اصلی شرط بندی فوتبال به شمار می

 .کنندمی

تر است و در پی آن، پولی که از انتخاب آن گزینه با تر باشد، یعنی احتمال وقوع آن گزینه بیشضریب به عدد یک نزدیک هرچه
 .تر خواهد بودضریب پایین قرار است به دست بیاید، کم

چه ضریب حال توجه داشته باشید هرتری برنده شوید؛ با اینتوانید پول بیشهرچه ضریب باالتر رود، یعنی شما می
 .تر استباالتر باشد، احتمال وقوع آن رویداد پایین

 شانس دابل

ترین نحوه شرط بندی فوتبالی است اما شرایط دیگری نیز وجود پاافتادهتر اشاره شد، تعیین نتیجه بازی پیشطور که پیشهمان
 .تری به جیب بزنیدنید پول بیشتوامی شرایط، این از استفاده با کنند.تر میهای شما را سادهدارد که انتخاب

های پرطرفدار در شرط بندی فوتبالی است. در گزینه دابل شانس، شما دابل شانس یا شانس دو برابر، یکی از گزینه
 .توانید دو حالت از سه حالت نتیجه یک مسابقه را ثبت کنیدمی

شود. مثال باال در مورد بازی ساسولو و میالن تر میبیشتر خواهد بود و احتمال برنده شدن شما بسیار این یعنی شرط شما مطمئن
برای شرط بستن روی  4.8کنید که نتیجه این بازی ممکن است مساوی شود اما ضریب باالی را به یاد بیاورید. شما حس می

 .آیدجا به کمک شما میمساوی، این-ی مساوی ممکن است کمی ریسکی باشد. گزینه بردنتیجه
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ی برد یا مساوی توانید گزینهخورد اما از بردش هم مطمئن نیستید، مید که میالن در این بازی شکست نمیکنیاگر حس می

 .تان بابت شرط نتیجه این بازی راحت باشدمیالن را انتخاب کنید تا خیال

سازد چرا که گزینه تر می کند اما در عوض، سود شما را ناچیزتر میی دابل شانس، احتمال برد شما را بیشدرست است که گزینه
 .است 1.12آورد. در بازی میالن و ساسولو، ضریب برد یا مساوی میالن، فقط دابل شانس، ضرایب را پایین می

کنید که سود بسیار اندکی این یعنی اگر صد هزار تومان روی برد یا مساوی میالن شرط ببندید، فقط دوازده هزار تومان سود می
 .های میکس بسیار کاربردی و پرطرفدار استینه دابل شانس در شرط بندیحال گزاست. با این

 والیبال بندی شرط (2

های تیم ملی، طرفداران آن نیز در حال افزایش است. از در کنار فوتبال، این ورزش نیز طرفداران زیادی دارد. مخصوصا با موفقیت
ای و باشگاهی های مختلف جهانی، قارهاست. در طول سال رقابتهای آن کند، تورنومنتدیگر چیزهایی که والیبال را جداب می

 .شودمختلفی برگزار می

های متعددی نیز در این های این ورزش قمار کنند. وبسایتتوانند روی رقابتکسانی که به دنبال شرط بندی ورزشی هستند، می
 .تواند یک روش پرسود به حساب بیایدال میبینی والیب ها کمک خواهند رساند. به عالوه اینکه، پیشزمینه به آن

 بسکتبال بندی شرط (3

و  NBA هایی چوناگر چه این ورزش در کشور ایران محبوبیت به نسبت کمتری دارد اما اوضاع جهانی کامال متفاوت است. رقابت
نی بیشتر از جام جهانی نداشته باشند، ها اگر هیجاکنند. این رقابتلیگ بسکتبال اروپا را افراد زیادی از اقصی نقاط دنیا دنبال می

 .کمتر از آن نخواهند داشت

های توانید مانند سایر رشتهدهند. شما میها و مسابقات مختلف بسکتبال را پوشش میهای متعددی وجود دارند که لیگسایت
 .فی وجود داردبندی کنید. در این ورزش نیز ضریب هرتیم به عوامل مختلها روی یک تیم شرطورزشی، در آن

 کالکترونی های ورزش بندی شرط (4
 الکترونیکی، هایورزش جهانی فدراسیون حتی. آیندمی حساب به ورزش دیگر نیز …هایی مثل فیفا، کال آو دیوتی وبله، بازی

 .شود برگزار مختلفی مسابقات نیز ایرایانه هایبازی برای ایهررشته مانند است طبیعی پس. است شده تأسیس نیز هاآن برای

 در …کا(، کال آو دیوتی، کانتر استرایک و ۲ها، فوتبال )فیفا( بسکتبال )انی بی ای ، لیگ افسانه۲هایی مثل دوتا معموال بازی
 .بزنید کردن قمار و انتخاب به دست هاآن بین از توانست خواهید نیز شما. دارد وجود هاوبسایت ورزشی بندی شرط لیست

 زیبا هایگل

حل تواند راههای بازی میبینی گلشوید؟ پیشبندی خارج میبینی کنید و از صفحه شرطبازی را پیش توانید نتیجهآیا نمی
ی اخیر های منچسترسیتی و لیورپول مشکل است اما تاریخچهبینی کردن نتیجه بازی تیممناسبی برای شما باشد. طبیعتا پیش

 .ها برویدی مجموع گلتوانید سراغ گزینههایشان پرگل از آب درآمده است. از این رو میهد بازیدمسابقات این دو تیم نشان می



 
تر از ی بیشگل دارد، گزینه 2کنید این بازی حداقل ها اعداد دیگری هم وجود دارند. اگر حس میدر این قسمت، غیر از ضریب

تر از حد خاصی کنید این بازی کمخواهد بود. اگر هم حس می 1.5 های این بازی بیش ازرا انتخاب کنید یعنی مجموع گل 1.5
های بازی نیز حالتی امن بینی گلچون حالت دابل شانس، پیشگل را انتخاب کنید. هم 5تر از مثال توانید گزینه کمگل دارد، می

 .دارد

گل در بازی بسیار محبوب است. در  2حداقل گل یعنی به ثمر رسیدن  1.5ی بیش از های میان دو تیم تهاجمی، گزینهدر بازی
ها گل پرطرفدار است. اما در نظر داشته باشید به دلیل امن بودن این گزینه 4یا  3.5تر از ی کمهای دفاعی نیز گزینهبازی تیم

 .ل کارساز استحهای بازی هم در شرط بندی میکس یک راهی دابل شانس، تعداد گلها نیز پایین است. همچون گزینهضرایب آن

 میکس بندی شرط

کنند که حتما نامش را ی شرط بندی میکس استفاده میتر در شرط بندی فوتبال، از گزینهها برای کسب سود بیشایحرفه
بندها انگیزتر از شرط بندی تکی است که طرفداران بسیار زیادی میان شرطاید. شرط بندی میکس، بسیار پرسود و هیجانشنیده

 .دارد

 میکس، بندی شرط تواند یا پرریسک باشد و یا حالت امن آن چون دابل شانس، سود کمی به شما بدهد امابندی تکی میرطش
طور که از نامش پیداست، ترکیب چندین شرط تکی است. این نوع شرط میکس همان بندی شرط. کندمی حل را شما مشکل

 .شما به ارمغان بیاورد برای را هیجان تواندمی ارند،د جریان فوتبال مختلف هایلیگ که روزهایی بندی در

ناامیدکننده است. با  1.12دهد و سود ضریب طور که گفتیم، شرط بندی در حالت دابل شانس سود کمی به شما میهمان
بقه با بندی کنید. ضریب مجموع ده مساشرط 1.12خواهید روی ده مسابقه مطمئن با ضریب فرضی حال فرض کنید شما میاین

شوید که هزار تومان برنده می 310. این یعنی اگر صد هزار تومان روی این میکس شرط ببندید، 3.10شود می 1.12ضریب 
 .هزار تومان سود خالص است 210

تواند باعث تغییر ها کامال مطمئن هستید و فقط یک اتفاق عجیب و غریب میشرط بندی میکس روی مسابقاتی که از نتیجه آن
 .رودجه شود، یک گزینه جذاب به شمار مینتی

های شما درست از آب در بیایند. اگر حال توجه داشته باشید در شرط بندی میکس برای برنده شدن باید حتما تمام شرطبا این
پولی که  شود واید، شرط میکس شما باخت میاید و فقط یکی را باختهتای آن را برده 9مسابقه دارید،  10مثال در میکس خود 

 .دهیداید را از دست میروی این شرط گذاشته

 زیرا ندهید جای خود میکس در باال بسیار ضرایب با هایگزینه های میکس طمع نکنید وشود در شرطپس از این رو توصیه می
 .دارد ایویژه اهمیت بندی شرط در نکردن طمع و احتیاط. شود شما شکست باعث تواندمی باال ضریب با مسابقه همان

 کنیم؟ پیدا چطور را بندی شرط های سایت جدید های آدرس

ها اگر قدری سابقه کار با کازینوهای آنالین را داشته باشید، متوجه یک نکته خواهید شد؛ پس از گذشتن چند وقت، آدرس سایت
 .کند. علت چنین اتفاقی، جلوگیری از فیلتر شدن وبسایت استتغییر می



 
ترین زمان ممکن از آدرس دامنه ممکن است برای کاربران چالش به وجود بیاورد. برای همین الزم است در سریعالبته تغییر دائم 

 :جدید مطلع شوید. برای این کار چند راهکار مقابل شما وجود دارد که عبارتند از

  .بندی، به در کانال آن سایت شرطکانال تلگرام کازینوی مورد نظر: در صفحه اصلی وبسایت، لینک تلگرام آن نیز وجود دارد
 .گیرندهای جدید نیز قرار میها، آدرسجز اخبار و اطالعیه

 گیرد. با پیوستن بندی، آدرس اینستاگرام نیز قرار میهای شرطصفحه اینستاگرام سایت مورد نظر: در صفحه خانگی وبسایت
 .جمله دامنه جدید به آن به تمامی اطالعات موجود در کانال دسترسی خواهید داشت؛ از

 توانید با خیال آسوده به کازینوی مورد عالقه های موجود در این وبسایت، میتوانید از طریق لینکبندی: میسایت ایران شرط
 .خود دسترسی پیدا کنید

 بندی شرط سایت در نام ثبت اهنمایر

سایت مورد نظر خود مراجعه کنید. پس از ورود به آن، به  ای وجود ندارد. در نتیجه باید مستقیما بهبرای انجام این کار هیچ واسطه
 .دنبال گزینه ثبت نام بگردید

های باالیی صفحه قرار دارد. پس از یافتن و کلیک روی آن، یک فرم معموال برای این کار یک دکمه تعبیه شده است که در گوشه
 .شودبرای شما باز می

رط بندی، نیاز به ورود چندین مورد خواهید داشت؛ البته میزان اطالعات مورد های شنام سایتهای مختلف صفحه ثبتدر بخش
ها نیاز در هرکازینو متفاوت است. به هر حال نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و رمز عبور بین همه وبسایت

 .مشترک است

ها الزم است روی پر کردن تمام بخش از بعد. داشت خواهید نیاز…و در برخی از مواقع نیز به ورود ملیت، ارز انتخابی، کد معرف
 .دکمه ثبت نام یا تأیید کلیک کنید. با انجام این کار، پروسه ساخت حساب کاربری را به اتمام خواهید رساند

 بندی شرط سایت طریق از درآمد

توانید از دو روش ها نیست؟ به جز آن مورد، شما میندانستید تنها راه کسب سود از کازینوهای آنالین، بازی کردن در آآیا می
 .شویدها آشنا میدیگر نیز به پول برسید. در ادامه بیشتر با آن

 گیری زیرمجموعه .1

بندی دانست. برای این کار نه نیازی به بازی کردن های شرطترین روش کسب درآمد از سایتتوان به نوعی امناین حالت را می
 .ها را قانع کنیداندازی وبسایت؛ فقط کافی است بلد باشید چگونه آدم رف پول جهت راهدارید و نه ص

توانید لینک اختصاصی خود را دریافت کنید. حاال باید این پیوند را در اختیار دیگران نام در یک کازینوی آنالین، میپس از ثبت
 .بگذارید تا به وسیله آن، در وبسایت مقصد ثبت نام کنند

 .گیرداز این کار، بسته به مدت زمان و مبلغ بازیِ آن فرد یا افراد به شما نیز سود تعلق میپس 

 نمایندگی دریافت .2

شود. برای دریافت نمایندگی خواهید تنها زیر نام برند خود کار کنید، به شما این روش توصیه میاگر جزو افرادی هستید که می
 .ت دارید، وارد مذاکره شویدابتدا الزم است با کازینویی که دوس



 
پردازید و همچنین سایت اصلی پس از این کار باید هزینه دریافت نمایندگی را پرداخت کنید. معموال در این حالتی مبلغی پول می

 .؛ البته هرچه وجه پرداختی بیشتر باشد، سود متلعق به شما نیز باالتر خواهد بودکنیدرا در سود شریک می

 آنالین بازی

 افتید؟شود، شما یاد چه عنوانی میقتی صحبت از بازی و بازی آنالین میو

ها پایان او، بازیطلبی بیبا توجه به نیاز روزافزون بشر به پر کردن اوقات فراغت خود با روش های مختلف و با در نظر گرفتن تنوع
 .انددر زندگی امروز او نقش بسیار پررنگی پیدا کرده

 .ها هم تغییر شکل یافتندها همه چیز را تسخیر کردند، بازیصر دیجیتال و وقتی اینترنت و رایانهپس از فرا رسیدن ع

 .ای از جهان بازی کنیدتوانید با خیالی آسوده در گوشه خانه خود بنشینید و با هر کسی در هر گوشهامروزه می

 .ناپذیری از زندگی بشر شده استحاال بازی آنالین بخش جدایی

 .ها محدودیتی برای انجام شدن ندارند و در هر شرایطی و تنها با داشتن اتصال به اینترنت قابل انجامندزیاین با

ها توان به راحتی و به شکل آنالین انجام داد. به جای گردونه رولت اما الگوریتمحاال دیگر حتی بازی های کازینویی را هم می
 .کنندهستند که شانس شما را تعیین می

 بندی شرط سایت در بازی از درآمد کسب

توانند کمک کنند که بازیکن از آن کسب کننده و جذاب هستند، میبازی های کازینویی در کنار این که برای بازیکنان سرگرم
کرد،  توان از آن کسب درآمدهای کازینویی همین است که می انگیز بودن بازیدر واقع، دلیل جذابیت و هیجان درآمد داشته باشد.

 !یا حتی باخت

 های کسب درآمد از سایت های شرط بندی چگونه است؟اما روش

شود. برای برنده شدن در بازی آید، حریف اصلی شما نیز محسوب میکننده سرگرمی شما به حساب میکازینو همزمان که تامین
 .شانس باشیدو کمی هم خوشهای کازینویی، الزم است استراتژی مناسبی اتخاذ کنید 

 بندی شرط های سایت گیری مجموعه زیر

ها کاربرهای توانید با کد اختصاصی خودتان، به سایت آندهند که میای میبسیاری از سایت های شرط بندی به شما گزینه
 .شودریز او به حساب شما واریز میوا از مبلغی باشد، شده سایت وارد شما کد یا که جدیدی کاربر هر واریز ازای در جدیدی بدهید.

 است؟ چگونه بندی شرط های سایت پشتیبانی

های معتبر، داشتن بخش پشتیبانی است. معموال ممکن است کاربران در طول های سایتچنانچه قبال نیز فهمیدید، یکی از ویژگی
دانند. گاهی نیز افراد در اریز یا برداشت را نمیها روش وفرایند ثبت نام یا احراز هویت، دچار مشکل شوند. همچنین برخی از آن

 .گردندطول این فرایندها با خطا مواجه می

 .ها باشد تا این مسئله به بحران تبدیل نشود. بخش پشتیبانی دقیقا مسئول همین کار استاز این رو الزم است کسی پاسخگو آن



 
ها این کار را از طریق فرم مخصوص )ثبت تیکت( دارد. برخی از آنهر وبسایت برای ارتباط کاربر و پشتیبان، روش خاص خودش را 

کنند. همچنین در دهد. بعضی دیگر از کازینوهای آنالین، برای ارتباط مخاطب و کارشناس از چت زنده استفاده میانجام می
 .گیردهای اجتماعی یا تلفن انجام میمواردی، این کار از طریق شبکه

  بندی شرط تاریخچه

بندی و قمار دقیقا از کجا شروع شد و چه کسی  داند شرطقمار کردن پیشینه بسیار بلندی در تاریخ بشری دارد. هیچ کس نمی
بندی و قمار در اختیار ماست که در این  برای اولین بار آن را ابداع کرد. با این حال، اطالعات محدودی راجع به برخی از انواع شرط

  .زیمپردابخش به آن می

وجهی از سه هزار سال پیش  بنا به اطالعاتی که امروزه در دست داریم، قمار از عصر حجر وجود داشته است. برای مثال، تاس شش
دانیم که نوعی از تاس به نام عظم گرفته است. البته این را هم میها مورد استفاده قرار میاز میالد مسیح برای انجام برخی از بازی

  .های معمول وجود داشته استهزاران سال پیش از تاس کعب از

اند. مثال مردم دو حیوان را به جان هم انداخته، برنده را نیز در حقیقت چندان ورزشی نبودهبندی ورزشی  های شرطاولین نمونه
  .اندبستهاند و رویش شرط میکردهبینی می پیش

اند که وجود داشته و در روم باستان رایج بوده است. در حقیقت، رومیان چنان دلبسته شرط بندی بوده تر آن هم البتهانواع انسانی
  .اندکردهگویا هیچ وقت بدون شرط بستن بازی نمی

 10قرن  شناسیم، درهای کارتی، به شکلی که ما امروزه آن را می ها هم تغییراتی پیدا کرد. بازی اما با گذشت زمان، چهره بازی
میالدی ابداع شده  17میالدی در چین رواج پیدا کردند. یا مثال پوکر، ریشه در یک بازی ایرانی به نام آس ناس دارد که در قرن 

  .بوده است

 .میالدی در ونیز ایتالیا دایر شده بود 1638دانیم، در سال اولین کازینوی دنیا هم تا جایی که ما می

  ایران رد بندی شرط تاریخچه

های منفی فراوانی داشته است. از آن جا که ایران کشوری اسالمی بوده است، نگاه به شرط بندی و قمار همواره در این کشور جنبه
  .های ایران رایج بوده استها و خانههای خیلی دور در کوچهبا این حال، قمار و شرط بندی به شکل غیررسمی آن از سال

های مبتنی بر شانس بودند که در ایران پس از انقالب هم به شکل رسمی برای مدتی وجود  آزمایی از انواع بازی ی بختها بلیط
 هایی برای پیشهایی مانند فوتبال، برگهشدند که برای ورزشداشتند. در بسیاری از شهرهای ایران هم نهادهای کوچکی پیدا می

  .دادندبینی در اختیار عالقمندان قرار می

های بسیاری داشت. روی بینیم شباهتهای شرط بندی ورزشی میها به چیزی که امروزه در سایتنحوه شرط بندی با این برگه
  .کردندبینی می های پیش رو نوشته شده بود و افراد نتایج را پیشها برنامه بازیاین برگه



 
ماندند. اگر ها میرساندند و در انتظار نتایج بازیها را به دست مسئوالن مربوطه میرگهها، این بدر انتها هم، پیش از انجام بازی
برد. در غیر این صورت، بسته به تعداد ها را میبینی کرده بود، تمام پول حاصل از فروش برگه کسی همه نتایج را درست پیش

  .شدمی بینی شده بودند، مقداری پول نصیب فرد هایی که درست پیشبازی

  بندی شرط صنعت در اینترنت انقالب

با ظهور پدیده اینترنت، سبک زندگی بسیاری از افراد در سراسر جهان دستخوش تغییر شد. از مطالعه و تحصیل گرفته تا بازی 
  .کردن، همه و همه حاال در خانه در اختیار کاربران اینترنت بود

ها، در خانه شد به جای رفتن به کازینو و تحمل سر و صدای آدمز این قضیه مستثنا نبود. حاال میشرط بندی و پیش بینی هم ا
  .نشست و با خیالی آسوده بازی و پیش بینی کرد

مار در ابتدای قرن بیست و یکم، اوضاع از این هم بهتر شد. با حذف مالیات از بازی، قماربازان حاال با لذت و عالقه بیشتری سراغ ق
ها بینی هم حاال میدان بیشتری برای خودنمایی داشتند. آن های مبتنی بر کازینو و پیشدهنده بازیهای ارائهرفتند. سایتمی

  .های بزرگی در سطح جهان شوند و اعالم وجود کنندتوانستند اسپانسر تیم

خود ادامه داد. نتیجه این امر هم چیزی است که امروزه  این انقالب به همین سطح بسنده نکرد و با راهکارهای نوینی به حیات
های آنالین از تصور ما فراتر است. بخش بسیار بزرگی از این مبادالت هم سهم شاهد آن هستیم. حجم مبادالت مالی صنعت بازی

  .بازی های آنالین کازینویی و پیش بینی ورزشی به خصوص پیش بینی فوتبال است

  ایران در بندی شرط تسای ترین قدیمی

توسط فرشید امیر شقاقی یا همان مونتیگو  1394در سال  90در ایران یعنی سایت بت بال  بندی شرط سایت قدیمی ترین
 .تاسیس شد. فرشید، پسر سعداهلل امیر شقاقی، یکی از افراد متمول ایرانی مقیم ترکیه است

های پردازد و به مرور ایدهنویسی میمونتیگو در خارج از ایران به یادگیری برنامه های پدر،با تکیه بر تالش فردی و البته حمایت
های او هم بدون شک همین تاسیس سایتی برای شرط بندی و بازی های کازینویی ترین ایدهکند. یکی از بزرگخود را عملی می

  .بود

القمندان ارائه دهند. اما به علت غیرقانونی بودن شرط بندی و تا پیش از او هم چندین سایت سعی داشتند این خدمات را به ع
  .ها دشوار بودپیش بینی ورزشی در ایران، کار برای آن

شد. مراجع قانونی هم ها بسیار ابتدایی بود و مبالغ شرط بندی از طریق شماره کارت رد و بدل میمکانیزم انتقال پول در این سایت
بستند. قماربازان هم چون به کردند و سایت را هم میها، کارت را مسدود میاز وجود هر یک از این سایتبالفاصله پس از اطالع 

  .شدندفعالیتی غیرقانونی دست زده بودند، امکان پیگیری نداشتند و بعضا متحمل ضررهایی سنگین می

. درگاه امن واریز و برداشت پول تا قبل از مونتیگو در ایران قفل اما مونتیگو با تکیه بر روابط خود، توانست برگ برنده خود را رو کند
تر از پیش بینی و شرط بندی لذت بود. او بود که با وارد کردن این گزینه به بازی، بسیاری از افراد را مجاب کرد تا با خیالی آسوده

  .ببرند



 

  انفجار بازی داستان

 

نویسی بازی انفجار بود. و سایت های شرط بندی، طراحی و برنامه های آنالینازییگو در صنعت بیکی دیگر از کارهای بزرگ مونت
مونتیگو با شناختی که از سرشت و عادات مردم ایران داشت، بازی خاصی را طراحی کرد که تمرکزش روی کسب درآمد بیشتر 

  .توسط بازیکن بود

 بازی انفجار با باالترین ضرایب

 

ای برای این بازی انجام دهد و به پشتوانه سرمایه زیادش توانست تبلیغات گسترده، فرشید مونتیگو بازی انفجارپس از طراحی 
  .سایت خود را بیش از پیش مطرح کند

پس از موفقیت چشمگیر بازی انفجار در سایت بت بال نود، سایر رقبای مونتیگو از او خواستند کدهای بازی انفجار را از او بخرند. 
  .اش در این بازی را پیدا کرده، حاضر به فروش آن نشدبرندهدانست برگ اما او که می

ها از قدرت تبلیغاتی خود بهره گرفتند از این رو، رقبای او در یک حرکت ناسالم و ناجوانمردانه، اقدام به تخریب این بازی کردند. آن
  .تا به مخاطبان القا کنند این بازی تماما کالهبرداری است

ها بفروشد. او به این ترتیب، هم از ضرر ه موقعیت این بازی را در خطر دید، حاضر شد بخشی از کدهای این بازی را به آنمونتیگو ک
می توانید مقاله برنده شدن در بازی  برنده شدن در بازی انفجاربرای   .بیشتر جلوگیری کرد و هم به سایرین فرصت پیشرفت داد

 نمایید.انفجار را با اخرین تکنیک ها و ترفند ها مطالعه 

 بندی شرط های سایت در بینی پیش برای اولیه سرمایه

های در حساب شما مقداری اعتبار موجود باشد. معموال برای شارژ حساب سایتها الزم است برای دریافت اجازه ورود به بازی
 .قرار خواهد داشت ۱۰۰۰۰۰تا  ۱۰۰۰۰کنند. حداقل میزان افزایش اعتبار، معموال بین بندی، یک کف تعیین میشرط

تومان  ۱۰۰۰ هم آن مبلغ از تر از یک میزان خاص نباشد. معموالدر ضمن بسته به وبسایت و بازی انتخابی، باید شرط شما کم
 .شود و ممکن است افزایش پیدا کندشروع می

https://iranshartbandi.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%88/
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 بندی شرط های سایت اپلیکیشن بهترین

های مختلفی را داشته باشد: اول از همه الزم است این برنامه در صورت نیاز افزاری شایستگی کسب این عنوان را دارد که ویژگینرم
های مختلف سازگار باشد. هنگام استفاده از آن نیز، باید تمامی نیازهای لیکیشن با دستگاهبه روز رسانی شود. همچنین باید آن اپ

 .کاربر رفع گردد. در ضمن داشتن یک رابط کاربری زیبا نیز، اهمیت فراوانی دارد

 .توان بهترین برنامه را پیدا کردهای مختلف میبا تطبیق این موارد روی گزینه

 از …، مد داگ بت، تاک تیک بت، حضرات بت، جت بت و۹۰های بت بال سایت ، اپلیکیشنبندیطبق بررسی ایران شرط
 صورت به هابرنامه این از برخی حتی شوند؛می محسوب مناسبی هایانتخاب هاآن همه نتیجه در. برندمی بهره باال هایویژگی

 .زننددور می هم را فیلترینگ خودکار

  نکنیم؟ عالیتف بندی شرط های سایت کدام در

ما عوامل متعددی را در نظر گرفتیم تا بتوانیم بهترین سایت های شرط بندی را به شما معرفی کنیم. در همین مطالعات، متوجه 
شدیم که بسیاری از این سایت ها علیرغم برخورداری از آوازه و سابقه طوالنی، بسترهای امنی برای انجام بازی کازینویی و شرط 

  .تبالی نیستندبندی فو

شده هنری، ورزشی یا ها یک چهره شناختهنکته جالب در ارتباط با این سایت های شرط بندی این است که در مدیریت اکثر آن
  .دهیمها را مورد بررسی قرار میاینستاگرامی حضور دارد. به صورت مختصر یک مورد از آن

  .توی هر سایتی که نباید شرط بندی کرد

  69 صادقیان، پیام بندی شرط سایت

شود. با این حال، همه آن را نیز شناخته می 69و  PS11 هایسایت شرط بندی پیام صادقیان فوتبالیست سابق پرسپولیس با نام
  .شناسندبا پیام صادقیان می

ها هم چندان جدا از این محدودیت، ضرایب بازی دهد واین سایت امکان پیش بینی مسابقات محدودی را در اختیار شما قرار می
  .منطقی نیستند

  .دهداین سایت فاقد گواهینامه بین المللی است و ضمانتی هم برای برگشت وجه به شما نمی

معطل  گیرد و ممکن است برای گرفتن جواب یک سوال، تا چند روز همپشتیبانی در این سایت با سرعت بسیار پایینی صورت می
  .شوید

  .مطابق انتظار، در سایت شرط بندی پیام صادقیان خبری از بونوس هم نیست

 

 



 

  بندی شرط سایت در بازی جذابیت دلیل

 

شرط «. چرا شرط بندی جذاب است؟»در کنار معرفی بهترین کازینوهای آنالین، شاید الزم باشد به این سوال پاسخ دهیم که 
آیند. انسان بنا به سرشت خود، همواره به دنبال کشف های انسان امروزی به حساب میترین فعالیتجمله مفرح بندی و قمار از

تواند به کشف یک رمز ها است. با توجه به این امر، هر فعالیتی که در آن بتوان انتظار پیشامدی نامطمئن را داشت، میناشناخته
 .دیگر بینجامد

اند، همیشه با خود هیجاناتی به دنبال دارند. دلیل این امر هم دی که ذاتا به بخت و اقبال گره خوردهاز این رو، قمار و شرط بن
  .توان از پیش دانست و باید تا آخرین لحظه منتظر ماندهمین است که نتیجه را نمی

پیش از آن نگاهی داشته باشیم به درست است که هدف این مطلب معرفی بهترین کازینوهای آنالین ایرانی است، اما بد نیست 
  .هاهای کازینویی و اولینتاریخچه بازی

 !کنید نام ثبت ما تایید مورد بندی شرط های سایت در حاال همین

 .به عمل کار برآید، به سخندانی نیست

توانید درک صحیحی از آن داشته ی ورزشی بخوانید، تا آن را تجربه نکنید، نمیهر قدر هم که راجع به شرط بندی و پیش بین
  .باشید

کند که با ذات شرط بندی و انواع قمار آشنا شوید و بدانید چطور آن را به عنوان بخشی از دانستن این اطالعات به شما کمک می
اند و ضررهای های سایر افراد وارد دنیای شرط بندی شدهثیر صحبتاند که تحت تاتفریحات خود بپذیرید. بسیاری از افراد بوده

 .اندسنگینی به خود و نزدیکانشان وارد کرده

اند سودهای خوبی به اند که با نگرش صحیح نسبت به شرط بندی و کمی چاشنی شانس، توانستهدر سوی دیگر هم افرادی بوده
  .جیب بزنند

کند در درازمدت یک بازنده باشید یا یک د یکسان بوده است، اما این نگرش شما است که تعیین میشاید بازی میان همه این افرا
  .برنده

 آنالین حکم بازی

است.  بازی حکم آنالینیکی از بازی هایی که کاربران ایرانی توقع دارند در سایت های شرط بندی به آن دسترسی داشته باشند 
یز است که هر دور بازی آن هفت دست دارد که در هر کدام از آنها ارزش کارت ها با توجه به حکم یک بازی رقابتی هیجان انگ

کند. بازی حکم آنالین هم با همین روال در کازینوهای آنالین ایران شرط بندی در دسترس کاربران ایرانی بازیکن حاکم تغییر می
 .گیردقرار می

 انفجار فوتبال بندی شرط سایت

هستند. بعضی از برندهای  ۱گزینه های سرگرمی در سایت های شرط بندی پیش بینی فوتبال و بازی انفجار ورژن  پر طرفدارترین
دادند. برندهای شرط بندی حاال دیگر فقط سایت شرط شرط بندی در ابتدا فقط همین دو گزینه را در دسترس کاربران قرار می

زینه، انواع و اقسام پیش بینی های ورزشی، پیش بینی زنده، کازینو آنالین و بندی فوتبال انفجار نیستند و به غیر از این دو گ
 .دهندکازینو زنده را در دسترس کاربران قرار می
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 انفجار بندی شرط سایت نام ثبت

 کنند به تنهایی اگر بیشتر از تمام بازی هایتعداد افرادی که برای شرط بندی انفجار در سایت های شرط بندی ثبت نام می
کازینویی دیگر نباشد، بعید است کمتر باشد. برای دسترسی به بازی انفجار و امتحان کردن شانس خود کافی است در یکی از 

 .کازینوهای آنالین ایران شرط بندی ثبت نام کنید

و تکمیل اطالعات را انتخاب کنید. با ورود به فرم ثبت نام « ثبت نام»برای این کار از منو یا باالی صفحه اصلی سایت گزینه 
شوید. حاال کافی است شارژ حساب خود را با استفاده از روش شود و وارد آن میپروفایل شما در سایت شرط بندی ساخته می

 .پرداخت مطلوب خود انتخاب افزایش دهید و شروع به شرط بندی در بازی انفجار کنید

 کازینو سایت

رای سرگرمی و تفریح است که افراد در آن با انجام بازی ها یا فعالیت های گوناگون کازینو در بسیاری از کشورها مکانی اجتماعی ب
کنند. در ایران و کشورهایی که کازینوهای محلی امکان فعالیت قانونی ندارند، سایت کازینو به عنوان اوقات خوشی را سپری می

زینو جایی است که در آن به بازی های کازینویی و شرط جایگزینی برای سرگرمی افراد در دسترس آنها قرار گرفته است. سایت کا
 .، پوکر، پاسور، حکم، رولت و بلک جک دسترسی دارید۲، انفجار ورژن ۱بندی مثل انفجار ورژن 

سایت کازینو و شرط بندی در بازار ایران فعالیت دارند که بعضی از آنها تبدیل به برندهای زیرزمینی پر طرفداری  ۴۰۰بیشتر از 
کنید که خدمات قابل اند. در همین صفحه از ایران شرط بندی تعدادی از معتبرترین برندهای سایت کازینو را مرور میشده 

 .دهنداطمینانی در زمینه پیش بینی ورزشی و سایت کازینو ارائه می

 ۳۶۵ بت آر آی بندی شرط سایت 

بعضی از برندهای  ۳۶۵سایت آی آر بت . کنندبسیاری از برندهای شرط بندی ایرانی از برندهای جهانی معروف الگوبرداری می
تالش  ۳۶۵موفقی هستند که به همین روش توانسته اند نظر مساعد و رضایت کاربران را جلب کنند. سایت شرط بندی آی آر بت 

باشد. تنوع بسیار باالی گزینه ها در هر دو بخش پیش بینی ورزشی و  Bet365 کند نسخه فارسی سایت شناخته شده جهانیمی
 .کندگیر را هم جلب میرضایت بسیاری از کاربران سخت IRBet365 ازینو درک

در بخش پیش بینی ورزشی به تعداد قابل توجهی از رشته های ورزشی مردان و زنان در هر سطحی  ۳۶۵کاربران سایت آی آر بت 
دهد که بعضی از ر اختیار کاربران قرار میبازی کازینویی و اسالت د ۲۰۰۰بیشتر از  ۳۶۵دسترسی دارند. کازینو آنالین آی آر بت 

آنها جوایزی نفیس و ارزشمند دارند. دسترسی به بعضی از جدیدترین آپشن های شرط بندی مثل کش اوت و بیمه پیش بینی در 
 .هستند irbet365 کنار پشتیبانی آنالین و ارائه چندین درگاه پرداخت بعضی از ویژگی های جذاب دیگر

 بت کت بندی شرط سایت

برند تک بت در ابتدا برای ارائه خدمات پیش بینی ورزشی راه اندازی شد اما بعد با اضافه کردن بازی انفجار به عنوان سایت کازینو 
سال مدعی است یکی از جامع ترین پلتفرم های شرط بندی را در  ۴هم شروع به خدمات رسانی کرد. حاال با گذشت نزدیک به 

دهد. این سایت یکی از سایت های معتبر شرط بندی است که با مجوز کازینو آنالین فعالیت رار میدسترس کاربران ایرانی ق
 .کندمی
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 ورزشی بت تک

سایت شرط بندی تک بت برای ارائه خدمات پیش بینی ورزشی شروع به فعالیت کرد. یکی از اولین برندهایی بود  ۱۳۹۷در سال 
داد. همین ویژگی باعث چندین سرویس معتبر را در دسترس کاربران ایرانی قرار میکه گزینه های پیش بینی ورزشی و زنده از 

 .شد بسیاری از ورزش دوستان جذب این سایت ورزشی شوند

به مرور زمان این سایت شرط بندی بخش کازینو را هم به سایت اضافه کرد و بسیاری از طرفداران سایت کازینو هم وارد آن شدند. 
سایت ورزشی یکی از برندهای معتبر است که به کاربران امکان پیش بینی ورزشی فوتبال و رشته های دیگر را در حال حاضر این 

قطر روی بازی ها پیش بینی کنید، این سایت یکی از بهترین گزینه هایی  ۲۰۲۲خواهید برای مسابقات جام جهانی دهد. اگر میمی
 .کنداست که ایران شرط بندی توصیه می

 فا بت بندی شرط سایت 

شروع به فعالیت کرد. در  BetFair با مشخصاتی کم و بیش مشابه سایت شرط بندی ۱۳۹۵یت شرط بندی بت فا در سال سا
دهند، این بازی در دسترس کاربران قرار می ۲۰حالی که هنوز هم بسیاری از برندهای شرط بندی ایرانی در بخش کازینو کمتر از 

 .ازی بسیار زیاد توانست نظر مساعد بسیاری از کاربران را جلب کندسایت از همان ابتدا با کازینویی با تنوع ب

این سایت حاال یکی از برندهای شناخته شده پیش بینی ورزشی و کازینو آنالین است که هر هفته تورنمنت های کازینویی با جوایز 
دهد بیشتر شوید که به شما امکان میخوردار میبر ٪۱۰۰کند. با ثبت نام در بت فا و اولین واریز از بونوس شارژ ارزشمند برگزار می

 .سرگرم شوید

 

 هتریک سایت

یکی از کامل ترین پلتفرم های پیش بینی ورزشی و کازینو آنالین در دسترس کاربران است. طراحی  سایت شرط بندی هتریک
دهند، به کاربر امکان وشش میهتریک بر خالف بعضی از سایت های شرط بندی که فقط چند رشته ورزشی و بازی کازینویی را پ

دهد. بخش های اصلی سایت هتریک شامل پیش بینی ورزشی، پیش بینی زنده، انتخاب بین مجموعه گسترده ای از گزینه ها را می
 .شودکازینو آنالین و کازینو زنده می

رشته بسیار باالتر از سایت  ۷۰ر از تنوع رشته های ورزشی که برای پیش بینی در دسترس کاربران قرار دارند در هتریک با بیشت
توانند در مسابقات مردان و زنان پیش های رقیب است. با این حساب ورزش دوستان به هر رشته ای که عالقه داشته باشند می

 .بینی ورزشی یا زنده ثبت کنند

مثل پوکر، بلک جک و رولت حسابی بسیاری از کاربران هتریک از خدمات کازینو زنده با وجود دیلرهای فارسی زبان بازی هایی 
برند. اگر از افرادی هستید که در بازی های کازینو مثل پوکر یا بلک جک مهارت دارید در تورنمنت های کازینویی هتریک لذت می

 .توانید مهارت خود را امتحان کنیدمی

 بندی شرط برای سایت بهترین
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دهد. در این صفحه بعضی از از بهترین برندهای شرط بندی ایرانی را می ایران شرط بندی به کاربران امکان دسترسی به گلچینی

کنند را مرور سایت های کازینو و پیش بینی ورزشی که اعتبار باالیی دارند و در ارائه خدمات به کاربران حرفه ای عمل می
 .کنیدمی

ان به مجوز یا الیسنس کازینو آنالین و پیش بینی تومعیارهای مختلفی در انتخاب این کازینوها نقش دارند که از بین آنها می
 آنالین پشتیبانی و شارژ های روش انواع  ورزشی، تنوع گزینه ها، ارائه ضریب های منصفانه و قابل اطمینان، بونوس و هدایای ویژه،

 .کرد اشاره فارسی

  سواالت متداول برای انتخاب بهترین سایت شرط بندی ایران

 است؟ چقدر داشت، توانمی بندی شرط برای که یپول میزان اقل حد

توان شرط بندی های ایرانی، تنها با ده هزار تومان هم میاین مسئله به سایتی بستگی دارد که در حال استفاده از آن هستید. اما در اکثر سایت
 .های آنالین کازینویی شرکت داشتکرد یا در بازی

 کرد؟ اعتماد مالی موسسات به توانمی آیا اما بدهیم؛ جواب سوال با را سوال که نباشد درست شاید

های شرط بندی و پیش بینی ورزشی هم ممکن است مانند هر نهاد مالی دیگری با مشکالتی مواجه شوند. از این رو، بهتر است پول خود سایت
 .های معتبر کنیدرا صرف انجام پیش بینی ورزشی و انجام بازی های کازینویی در سایت

 .اید ریسک از دست رفتن پول خود را تا حد زیادی کاهش دهیدبدین ترتیب، ال اقل توانسته

 است؟ ممکن بندی شرط سایت از درآمد کسب

در صورتی که در سایت های شرط بندی و پیش بینی معتبر فعالیت داشته باشید، بله. البته در کنار این مسئله باید کمی مطالعه، تجربه و 
ها به سودهای خوبی دست باشید. با این حال، احتماال خود شما هم در بین نزدیکانتان افرادی را دیده باشید که در این سایت شانس هم داشته

 .آمد خیلی نادری نیستاند. شاید هم حتی برای خودتان پیش آمده باشد. خوشبختانه، این مسئله پیشپیدا کرده

 است؟ قانونی ایران در بندی شرط و بینی پیش های سایت در کردن بازی آیا

 .شویدآیا حضور شما در این سایت و مطالعه این مطلب قانونی است؟ خیر. اما شما برای خواندن این مطلب مجازات نمی

 قانون استفاده از اینترنت در ایران شباهت زیادی به یک شوخی دارد. تنها مشکلی که وجود دارد این است که در صورت بروز مشکالت قضایی،
گیری است: در سایت های معتبر شرط بندی و پیش بینی توانید به مراجع قانونی شکایت کنید. این مشکل هم به راحتی قابل پیشنمی

 .ورزشی فعالیت کنید تا مشکلی پیش نیاید

 چیست؟ ضریب

تر و هرچه ضریب برنده شدن کمدهد. هرچه ضریب باالتر باشد، احتمال ضریب عددی است که احتمال شانس برنده شدن شما را نشان می
ها قطعی نیستند. چه بسا که با انتخاب یک ضریب مطمئن و حال توجه داشته باشید ضریبتر باشد احتمال برنده شدن باالتر است. با اینکم

 .د نیستچیز صد درصپایین، شکست بخورید و با انتخاب یک ضریب بسیار باال و عجیب، برنده شوید. در دنیای شرط بندی، هیچ

 چیست؟ شانس دابل

ها را انتخاب کنید یا روی برد توانید برد یا مساوی یکی از تیمتوانید روی دو حالت از سه حالت بازی شرط ببندید. میی بازی میبه جای نتیجه
 .یا باخت یک تیم شرط ببندید

 چیست؟ میکس شرط

شود. در شرط میکس، ضرایب در یب شده نیز میکس محسوب میگویند. حتی دو شرط ترکبه ترکیب چندین شرط تکی، شرط میکس می
شود اما در نظر داشته باشید در شرط بندی تر میتان هم بیششدنشوند و با باالتر رفتن ضریب شرط شما، احتمال برندهدیگر ضرب مییک

 .دهیدمی را از دستیک شرط نیز پول خود میکس، همه شرط ها باید برنده شوند وگرنه حتی با باختن 
 



 
 

 یشرط بند رانیا یسندگینو میت

که با  میدواریشده است. تک تک ما ام دیتول یشرط بند رانیا هیریتحر میت یه به کوشش اعضامقال نیا
 .میداشته باش یوب فارس تیفیهر چند کوچک در بهبود ک یریتالش خود، تاث
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