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40 سایت شرط بندی معتبر ایرانی

با معتبرترین سایت شرط بندی ایرانی آشنا شوید

لینک مستقیم و بدون فیلتر شروع بازی

برای افرادی که قصد حضور در فعالیت ھای شرط بندی را دارند، این

موضوع از اھمیت زیادی برخوردار است که بھترین سایت شرط بندی

کدام است؟ و نحوۀ ورود به سایت شرط بندی به چه صورت است؟ این

روزھا فیلترینگ سایت ھای کازینو آنالین و شرط بندی چھرۀ جدی تری

به خود گرفته و باعث شده که متقاضیان و کاربران سایت ھای شرط بندی

بیشتر به دنبال یک سایت معتبر شرط بندی بدون فیلتر باشند. 

در این پست قصد داریم تا شما را با معتبرترین سایت شرط بندی

ایرانی آشنا و چند سایت شرط بندی معتبر ایرانی را معرفی کنیم. قرار

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 
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است در این پست، با سایت شرط بندی معتبر با ضریب باال آشنا شوید و

چند سایت شرط بندی معتبر داخلی را معرفی کنیم تا با خاطر آسوده

اقدام به انجام شرط بندی کنید.

لینک مستقیم و بدون فیلتر شروع بازی

سایت شرط بندی چیست؟
Sports) این روزها فعالیت سایت های اینترنتی در زمینه ��ط بندی بازی های ورز��
betting) رونق زیادی گرفته است. این روند پس از همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ شتاب

بیشتری به خود گرفته؛ به طوری که با یک ��چ مخت�� در گوگل هم می توانید بسیاری از
سایت های ��ط بندی ایرانی و خارجی را پیدا کنید.

در واقع همان طور که از اسم این نوع سایت ها نیز برمی آید، فعالیت اصلی سایت های ��ط
بندی پیرامون پیش بینی و ��ط بندی بازی های ورز�� و بازی های کازینویی است. 

سایت ��ط بندی یک سایت جامع و کامل برای پیش بینی و کسب درآمد از طریق حدس
زدن نتایج بازی های ورز�� است. به طور کلی بازی های کازینویی بر اساس حدس و شانس
استوارند. هر نوع فعالیت در سایت های ��ط بندی مستلزم ثبت نام و عضویت در سایت

��ط بندی است. 
در بخش پیش بینی بازی های ورز��، پیش بینی فوتبال از بیشترین حجم کاربری برخوردار

است و در بخش بازی های کازینویی تقریباً می توان گفت که هیچ بازی به اندازه بازی انفجار
رونق ندارد. 

امروزه حتی در کشورهایی مثل ایران که فعالیت های کازینویی و پیش بینی مصداق قمار و
کسب سود حرام پیدا کرده اند، فعالیت در این زمینه از تراکنش با��یی برخوردار است و اکثر

قریب به اتفاق کاربران نخستین هدف خود از حضور در سایت های کازینوی را نه ��فاً
��گرمی، بلکه کسب درآمد می دانند.

درامد از پیش بینی فوتبال

در پایان این قسمت به شما هشدار می دهیم که در زمان ثبت نام و حضور در یک سایت
��ط بندی یا سایت کازینو آن��ین حتماً اعتبار و س��مت سایت را در نظر داشته باشید. چرا
که بسیاری از سایت های برگزار کنندۀ بازی های کازینویی و سایت های ��ط بندی اقدام به
ک��هبرداری می کنند و به دلیل ممنوعیت فعالیت شما در این قبیل کسب و کارها، هرگز

امکان پیگیری قضایی در این باره را نخواهید داشت.
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بخش ھای اصلی یک سایت شرط بندی معتبر
سایت ��ط بندی شامل بخش های اصلی:

 پیش بینی بازی های ورز�� و
کازینو آن��ین

است. البته وب سایت های ��ط بندی زیادی هم وجود دارند که به صورت تک منظوره و یا
حتی به صورت تخص�� بر روی یک بازی فعالیت می کنند. 

در قسمت پیش بینی بازی های ورز��، رشته های ورز�� بسیار زیادی هستند که نتایج و
رویدادهای مختلف آنها مورد پیش بینی و ��ط بندی قرار می گیرند.

ورزش های فوتبال، فوتسال، تنیس، بسکتبال، و …، از جمله رشته های ورز�� هستند که در
صدر فهرست ورزش های قابل پیش بینی در این قبیل سایت ها قرار گرفته اند.

در مورد بازی فوتبال که ُپر رونق ترین و پرطرفدارترین رشته ورز�� در سایت های پیش بینی به
حساب می آید، می توان به پیش بینی بر روی رویدادها و آیتم های مختلف یک بازی فوتبال
اشاره کرد. در قسمت پیش بینی بازی های فوتبال، می توان پیش بینی بازی های فوتبال در
جام های جهانی، جام ملت ها، جام های باشگاهی، لیگ های معتبر، جام های بین قاره ای و

… اشاره کرد.
در قسمت بازی های کازینویی سایت های ��ط بندی نیز بازی های زیادی از جمله بازی پوکر،
انفجار، تخته نرد، بلک جک، ماشین اس��ت، باکارات، بازی رولت اروپایی، حکم، پاسور، چهار
برگ و غیره را می توان در نظر گرفت. بازی انفجار در صدر فهرست بازی های کازینویی قرار

دارد و از تراکنش مالی بسیار گسترده ای برخوردار می باشد.

کازینو انالین 
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این روزها در ��ا�� جهان و از جمله در کشور خود ما کازینوهای آن��ین زیادی مشغول فعالیت
هستند. در واقع کازینوهای آن��ین شکل مجازی و امروزی همان کازینوهای حضوری هستند که

در یک مکان فیزیکی مشخص قرار داشتند و افراد با مراجعه به آنها اقدام به ��ط بندی و
کسب درآمد می کردند.

در کازینوهای آن��ین به دلیل محدودیت های اجتماعی گسترده از قبیل بیماری های واگیردار و یا
مشغول بودن بسیاری از مردم، شاهد حضور چشمگیر کاربران در سایت های مختلف بازی

های کازینویی هستیم.

اما این امر در کشور ما از حضور چشمگیرتری برخوردار است. چرا که ایران جز معدود
کشورهایی است که فعالیت های کازینویی و ��ط بندی در آن ممنوع است و ع��قمندان این
قبیل بازی ها به ناچار در سایت های اینترنتی به دنبال کازینوهای آن��ین و فعالیت در آنها می

گردد.
حضور در کازینوهای آن��ین نیاز به ثبت نام و عضویت در آنها دارد. به لحاظ قوانین و حضور
دیلرهای زیبا و خوش اندام نیز هیچ تفاوتی بین کازینوهای آن��ین و حضوری وجود ندارد. اما
نکته ای که در مورد کازینوهای آن��ین باید در نظر گرفته شود، موضوع قابل اعتماد بودن

آنهاست. چرا که سایت های کازینو آن��ین زیادی مشغول ک��هبرداری و اخاذی از کاربران خود
هستند؛ اتفاقی که در کازینوهای حضوری کمتر روی می دهد. برای اط��عات بیشتر در مورد

کازینو آن��ین می توانید مقا��ت زیر را مطالعه نمایید: 

می خواهید به بازی های کازینویی آن��ین بپردازید؟ همان طور که در با�� اشاره شد، شما به
محض عضویت در یک کازینو آن��ین می توانید از هر یک از بازی های آن استفاده کنید، خود را
��گرم کنید و در نهایت به درآمدزایی بپردازید. البته به این نکتۀ مهم توجه داشته باشید که
بدون آشنایی با الگوریتم بازی های کازینویی و همچنین ترفندهای هر یک از بازی های

کازینویی به هیچ وجه وارد ��ط بندی نشوید؛ چرا که بدون تردید مت��ر خواهد شد.  
هر یک از بازی های کازینویی دارای قواعد و اصول خاص خود است که کاربر باید پیش از

مبادرت به انجام هر یک از آنها به خوبی با آنها آشنایی داشته باشد. 
حا�� خودتان انتخاب کنید:

امکانات سایت های کازینو

مزایای ��ط بندی در کازینو آن��ین

کازینو ان��ین چیست؟
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پوکر، انفجار، تخته نرد، بلک جک، ماشین اس��ت، باکارات، رولت اروپایی، حکم، پاسور،
چهار برگ و … 

اینها چند بازی مطرح در یک کازینو آن��ین هستند که می توانند شما را تا ساعت ها ��گرم و
صاحب درآمدهای با�� کنند.

بازی انفجار

بازی انفجار  یا همان Crash یک بازی ایرانی است که در آن کاربر باید در نهایت شکیبایی و در
عین حال جلوگیری از طمع کردن، پیش از توقف نمودار بازی را متوقف کند و میزان سودی که
بر اساس ��یب همان لحظه به او تعلق می گیرد را برداشت نماید. بازی انفجار یک بازی بسیار
پول ساز کازینویی است که با آشنایی با الگوریتم بازی انفجار و ترفندهای بازی انفجار می

توانید در آن به درآمدزایی بسیار زیادی بپردازید.

ماشین اس��ت
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ماشین اس��ت (slot machine) یک بازی هیجان انگیز کازینویی است که در ��ا�� جهان
بازی می شود. ماشین اس��ت یک پای ثابت تمامی کازینوها است و استقبال از آن به قدری

زیاد است که حتی در ��بی هتل ها، سالن فرودگاه ها، سینماها، شهربازی ها و اماکن عمومی
دیگر نیز می توانید آن را بازی کنید.

ماشین اس��ت معمو��ً ۳ تا ۶ نوار گردان دارد که هر یک دارای تصاویر مختلف و مشترک است.
با ��وع بازی به وسیله کاربر، نوارها به گردش درمی آیند و قرار گرفتن تصاویر همسان در یک

راستا، برنده یا بازنده بودن کاربر را تشخیص می دهد.

بازی پوکر

بازی پوکر (Poker) معروف ترین بازی کازینویی است که اتفاقاً در ایا��ت متحده آمریکا
ُپرطرفدارترین بازی کارتی به شمار می رود. در این بازی کارت های موجود در دست هر بازیکن

باید بهترین چینش با کارت های روی میز را پیدا کنند. البته هر چینش دارای امتیاز و تفسیر
خاص خود است که برای دانستن آنها باید با ترفندهای بازی پوکر و الگوریتم بازی پوکر

آشنایی داشته باشید.

رولت اروپایی
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نگران نباشید. در رولت اروپایی (European Roulet)   بر خ��ف رولت رو�� ک�� کشته
نمی شود! رولت اروپایی یک بازی فرانسوی است که به نماد بیشتر کازینوها تبدیل شده

است.

در بازی رولت، نخست دیلر گردونه را به چرخش در می آورد و توپ بازی را نیز بر خ��ف جهت
بر روی چرخ پرتاب می کند. در نهایت توپ روی هر خانه ای (اعم از قرمز، مشکی، زوج یا فرد)
که متوقف شود، فرد برنده معرفی می شود. البته ��ط ها پیش از چرخش چرخ ثبت می

شوند.

بلک جک

بلک جک (Black Jack) یکی دیگر از معروف ترین بازی های کارتی جهان است که هدف آن
رسیدن به عدد ۲۱ یا نزدیک به آن می باشد.

در بازی بلک جک، دیلر به ترتیب یک کارت به بازیکن و یک کارت به خودش می دهد و پس از
آن که دو کارت یا حداکثر چهار کارت به هر طرف بازی تعلق گرفت، امتیازهای آنها شمرده و فرد
برنده مشخص می گردد. پیش از مراجعه به هر کازینویی برای انجام بازی بلک جک، بهتر است

با الگوریتم بازی بلک جک و ترفندهای بازی بلک جک آشنایی داشته باشید تا مت��ر نشوید.

چهاربرگ یا پاسور 11
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چهار برگ یا بازی پاسور یازده یکی دیگر از پرطرفدارترین بازی های کارتی در کازینوهای
خاورمیانه است. چهار برگ، یک بازی ایرانی است که هدف بازیکنان در این بازی رسیدن به عدد
۱۱ در هر دست و رسیدن به امتیاز ۶۳ در کل بازی است. پاسور یازده می تواند یک بازی دو یا

چند نفره باشد و لحظات شاد و ��گرم کننده ای را برای کاربران به همراه داشته باشد.

تخته نرد

بازی تخته نرد را باید دوست داشتنی ترین بازی فکری در منطقه خاورمیانه و حوزه مدیترانه
برشمرد. تخته نرد نیز یکی دیگر از بازی های اصیل ایرانی است که هدف بازیکنان در این بازی

خارج کردن مهره ها از زمین بازی تخته نرد می باشد.
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این بازی شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما ترفندهای بازی تخته نرد و الگوریتم بازی
تخته نرد حکایت از پیچیدگی و تفسیر جالب توجه آن دارد.

باکارات

فقط جیمز باند این بازی را دوست ندارد ! باکارات (baccarat) هر چند بازی محبوب جیمز
باند، هنرپیشه معروف هالیوودی می باشد، ولی یکی از جذاب ترین بازی های کارتی در

��ا�� جهان به حساب می آید. باکارات شباهت بسیار زیادی به بلک جک دارد؛ با این تفاوت
که در باکارات بازیکنان باید به عدد ۹ یا نزدیک به آن برسند و کارت های عکس دار در این بازی

امتیازی ندارند.

حکم

پرطرفدارترین بازی کارتی در بین ایرانیان بازی حکم است؛ که معمو��ً به صورت دو، چهار یا
شش نفره انجام می شود.

در ابتدای بازی حکم یک نفر به عنوان حاکم انتخاب می شود و سایر بازیکنان بر اساس حکم او
بهترین کارت ها را جمع می کنند. حکم باید بر اساس یکی از چهار خال کارت های پاسور

انتخاب شود و هر گروه یا فردی که بتواند زودتر از بقیه هفت دست بازی را از آِن خود کند پیروز
نهایی این بازی شناخته خواهد شد.

مونتی
مونتی (monti) یکی دیگر از بازی های جدید کازینویی است که به وسیله مونتیگو خواننده و

برنامه نویس بازی های رایانه ای طراحی شده است.
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بازی مونتی شباهت زیادی به بازی انفجار دارد. در بازی مونتی کاربر باید یک عدد بین ۰ تا ۱۰ را
انتخاب و سپس پیشگویی کند که آیا عدد شانس که توسط سایت و به طور اتفاقی تعیین می

شود، کمتر از عدد انتخابی وی است و یا بیشتر از آن.

انتخاب کازینو آنالین معتبر

این که بهترین کازینو آن��ین کدام کازینو است؟،

یک پرسش کلی و کام��ً کلیشه ای می باشد؛ که نمی توان پاسخ درستی را به آن داد. اگر به
دنبال مجوز و گواهینامه کازینو آن��ین معتبر می گردید، این کار به دلیل ممنوعیت این قبیل

فعالیت ها در داخل کشور غیر ممکن است.

در واقع در ایران هیچ کس نمی تواند به شما در مورد معتبرترین کازینو آن��ین نظر بدهد. فقط
به این نکته بسنده می کنیم که تمامی سایت های کازینویی که خود را بهترین سایت کازینو

آن��ین، معتبرترین کازینو آن��ین و امثال آن معرفی می کنند، بی تردید دروغ می گویند. 
شما برای برر�� میزان اعتبار یک کازینو آن��ین راهی جز حضور و عضویت در آن سایت ندارید.
در واقع در داخل خود کازینو آن��ین با شواهد و نشانه هایی مواجه خواهید شد که می تواند

نشان دهنده میزان اعتبار آن کازینو باشد:

به عنوان مثال، نحوه واریز و برداشت پول، چگونگی شارژ حساب کاربری، نحوه پشتیبانی،
��عت عمل در واریز سود، واریز بی چون و چرا و بدون بهانۀ سود، و از همه این ها مهم تر

نظرات کاربران می تواند تا حدود زیادی شما را با کازینو آن��ین معتبر آشنا کند.
در عین حال حتی پس از اطمینان از اعتبار یک سایت کازینویی، بهتر است از رفتارهای

هیجانی بپرهیزید و با مبالغ پایین اقدام به ��ط بندی کنید تا در عمل نیز با سایت مورد نظر
آشنا شوید.

(Live Casino) کازینوی زنده
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کازینوی زنده یک تجربه جدید است که جایگزین کازینوهای واقعی شده است؛ با این تفاوت که

در کازینوی زنده یا همان ��یو کازینو (live casino) کاربر به جای مواجهه با یک سیستم کام��ً
رایانه ای و بی احساس، با یک انسان واقعی روبرو می شود.

یک سایت ��ط بندی کازینو زنده با گرافیک خا�� که دارد، تمامی ابزار مورد نیاز برای ارتباط با
دیلر را برای کاربر فراهم می کند. به همین خاطر کاربر احساس می کند که در یک کازینوی

واقعی و در کنار یک دیلر واقعی در حال بازی است.

دیلر زنده (Live Dealer) به چه ک�� گفته می شود؟
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دیلر زنده (Live Dealer) به فردی گفته می شود که از طرف سایت ��ط بندی موظف
است با کاربر بازی کند و بازی را مدیریت نماید.

در برخی از بازی ها مثل انفجار یا پوکر، کاربر با دیلر ارتباط مستقیم ندارد؛ ولی در برخی دیگر از
بازی ها مثل بلک جک، کاربر با دیلر یا پخش کننده کارت مواجه می شود. 

امروزه سایت های ��ط بندی پی��فته، اط��عات دیلر زنده را نیز از قبل به کاربر اع��م می
کنند. به عنوان مثال، در سایت های ��ط بندی ایرانی از دیلرهای زیبای انگلی��، ارمنی، رو��

یا ترک استفاده می شود.

کازینوی زنده چه مزیت هایی دارد؟
به عنوان مزیت های کازینوی زنده باید به این موارد اشاره کرد که کاربر در کازینوی زنده بر
خ��ف سیستم سنتی می تواند با دیلر زنده در ارتباط باشد. بدین ترتیب که در قسمت چت،

کاربر می تواند پیام های خود را تایپ کند و دیلر نیز به صورت زنده به آنها پاسخ می دهد.

به طور کلی بازی در یک فضای کازینویی، تجربه خوبی را در اختیار کاربر قرار می دهد و کاربر
کام��ً با فضای کازینو آشنا می شود. یکی دیگر از مزیت های کازینوی زنده این است که کاربر

با مشاهده یک انسان حقیقی و مکان کازینو که معمو��ً در سایت مشخص شده است،
اعتماد بیشتری می کند. بدین ترتیب که دیلر زنده در پیش چشمان کاربر کارت ها را پخش می

کند و همه رویدادها جنبۀ تضمین شده دارند.

پیش بینی ورزشی

پیش بینی ورز�� یک پای ثابت تمامی کازینوهای آن��ین است. بسیاری از کاربران در مراجعه
به سایت های کازینویی ترجیح می دهند که در بخش پیش بینی بازی های ورز�� فعالیت

کنند.

ورزش های بسیار زیادی هستند که در سایت های مختلف مورد پیش بینی و حدس و گمان و
��ط بندی قرار می گیرند و بر اساس ��یبی که دارند، سود یا زیان به همراه می آورند.

بیشترین پیش بینی ورز�� پیرامون نتایج بازی های فوتبال اتفاق می افتد؛ چرا که این رشته
ورز�� از با��ترین استقبال و طرفدار در ��ا�� جهان برخوردار است.

پیش بینی بازی های ورز��، هم می تواند به صورت آن��ین اتفاق بیافتد و هم به صورت
آف��ین. در پیش بینی آن��ین بدین ترتیب است که کاربر همزمان با انجام رقابت ورز��، پیش

بینی خود را به عمل می آورد.

در پیش بینی بازی های فوتبال کاربر می تواند از پیش بینی میکس استفاده کند. یعنی اقدام
به پیش بینی در آِن واحد روی چند آیتم از یک بازی فوتبال کند.
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تفاوت پیش بینی تکی با پیش بینی میکس در فوتبال

به عنوان مثال پیش بینی نتیجه بازی، تعداد گل های بازی، تعداد کارت های زرد و قرمز، تعداد
��بات آزاد، تعداد کرنرها و … که گاهی اوقات تا صدها آیتم می توان از یک بازی را شمارش

کرد. اما به طور همزمان هر کاربر می تواند روی چند آیتم انگشت شمار ��ط بندی کند.

ورود بھ سایت شرط بندی
ورود به تمامی سایت های کازینویی و سایت های ��ط بندی مستلزم انجام سلسله مراحلی

است که باید صورت پذیرد.

اولین گام برای ورود به سایت ��ط بندی، ثبت نام متقا�� می باشد. هر متقا�� باید برای
ثبت نام در سایت ��ط بندی اقدام به وارد کردن اط��عات فردی، اط��عات حساب بانکی و

شماره همراه به نام خود نماید. پس از تأیید نهایی اط��عات وارد شده، متقا�� عم��ً به عنوان
کاربر سایت ��ط بندی شناخته می شود و می تواند با شارژ حساب کاربری که معمو��ً به

وسیله بونوس ویژه ثبت نام انجام می شود، وارد رقابت در سایت ��ط بندی شود.

سایت ھای معتبر شرط بندی ایران
بسیاری از سایت های ��ط بندی، یا ایرانی به زبان فار�� هستند، یا به وسیله ایرانیان خارج از
کشور طراحی و ساخته شده و به زبان فار�� هستند و یا ک��ً غیر ایرانی هستند، ولی دارای

گزینه زبان فار�� نیز می باشند.

در سایت های ��ط بندی فار��، کاربران در برقراری ارتباط با دیلرها، خواندن و یافتن منوها، و
قوانین بازی هیچ مشکلی ندارند و به راحتی می توانند ارتباطات ��زم در طول بازی را برقرار

نمایند.

ما نیز به شما توصیه می کنیم که تا حد امکان روی سایت های ��ط بندی فار�� کار کنید تا
دست کم مشکل بیگانگی با زبان را نداشته باشید.

لیست 40 سایت شرط بندی معتبر ایرانی
در این قسمت می خواهیم شما را با سایت های معتبر ��ط بندی ایران آشنا کنیم. همان

طور که می دانید متأسفانه بسیاری از سایت های ��ط بندی ایرانی هستند که با هدف
ک��هبرداری و اخاذی از کاربران اقدام به راه اندازی و انجام بازی های کازینویی کرده اند.

ولی در عمل با ��ایب بسیار غیر منصفانه، استفاده از روبات و طفره رفتن برای پرداخت سود
به بهانه هایی از جمله “عدم شناسایی درگاه بانکی”، “عدم تطابق اط��عات حساب با نام

کاربر” و “پوزش بابت تأخیر در پرداخت” اقدام به زمان بر کردن پرداخت سود و در نهایت طفره
رفتن از آن می کنند. لذا در این قسمت می خواهیم شما را با معتبرترین سایت ��ط بندی

ایرانی آشنا کنیم:

بتادین
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سایت ��ط بندی بتادین {Betadin} یک سایت کازینو آن��ین معروف که به صورت چراغ
خاموش و در کمال شفافیت در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین سایت ��ط بندی ایرانی است.

بتادین از سال 97 فعالیت خود را ��وع کرد و در سال 1400 به عنوان برترین و معتبرترین
سایت ��ط بندی فار�� از نظر کاربران انتخاب شد. 

تیم فوق حرفه ای و پشتیبانی قوی سایت بتادین باعث شد که هر روزه در حال ارائه خدمات و
امکانات پی��فته تر برای کاربران خود باشد. بتادین هم در زمینه پیش بینی بازی های ورز�� و
هم در زمینه بازی های کازینویی در حال فعالیت است و در هر 2 حوزه بسیار قوی عمل کرده

است.

از جمله امکانات بتادین که باعث برتری آن نسبت به سایر سایت های ��ط بندی شده و باعث
شده که در صدر این لیست جایگاه ویژه ای داشته باشد می توان به روش های متنوع

پرداخت و برداشت اشاره کرد:

در سایت بتادین کاربران می توانند با روش های درگاه امن بانکی مستقیم، کارت به کارت،
ارز دیجیتال، ووچر، پرفکت مانی و … حساب خود را شارژ کنند و یا با روش هایی مثل

شماره شبای بانکی، ارز دیجیتال، تتر، ووچر و پرفکت مانی جایزه های خود را برداشت
کنند. در واقع این روش های متنوع در پرداخت و شارژ با امنیت با��، ��عت در واریز جوایز و

پرداخت های به موقع، باعث اعتماد کاربران به بتادین شده که پس از یک بار بازی در این
سایت به کاربر ثابت بتادین تبدیل می شوند.

✓ مجوز بین المللی
✓ پشتیبانی 24 ساعته

✓ پیش بینی تمامی مسابقات ورز�� 
✓ درگاه مستقیم بانکی

✓ ��ایب با��ی بازی انفجار
✓ اپلیکیشن

✓ کازینو آن��ین
✓ ضمانت بازگشت وجه

اعتماد کاربران : 5 از 5 (متغیر) ★★★★★

پین باهیس
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سایت ��ط بندی PinBahis یکی از سایت های ��ط بندی است که از سال ۲۰۱۸ راه اندازی
شده و عمدتاً در کشورهای ایران و ترکیه فعالیت دارد. پین باهیس در پیش بینی بازی های
ورز�� از اعتبار با��یی برخوردار است و یکی از بهترین سایت های اینترنتی در برگزاری بازی

انفجار می باشد. به همین دلیل از طرفداران بسیار زیادی برخوردار است.

✓ ��یسنس بین المللی
✓ پشتیبانی شبانه روزی

✓ پیش بینی تمامی رشته های ورز��
✓ داشتن درگاه مستقیم بانکی

✓ بازی انفجار با ��ایب با��
✓ اپلیکیشن

✓ کازینو آن��ین
✓ ضمانت بازگشت وجه

سطح اعتماد : 5 از 5 (متغیر) ★★★★★

یک بت

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 

https://betadin90.com/pinbahis/
https://betadin.click/V1L3VzZXIvc2lnbnVw
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سایت ��ط بندی Yekbet یک سایت ��ط بندی و یکی از سایت های ایرانی معتبر در زمینه
برگزاری بازی های کازینویی و پیش بینی بازی های ورز�� است. سایت یک بت به دلیل

داشتن امکاناتی مثل تنوع روش های پرداخت و واریز منظم جوایز در رتبه سوم لیست ما قرار
گرفته است.

✓ مجوز بین المللی
✓ پشتیبانی 24 ساعته

✓ تمام رشته های ورز��
✓ درگاه بانکی و واریز مستقیم

☓ بازی انفجار با ��ایب با��
✓ اپلیکیشن

✓ کازینو آن��ین
✓ ضمانت بازگشت وجه

سطح اعتماد : 3.5 از 5 (متغیر) ★★★

��یو بت

سایت ��ط بندی ��یو بت (Live Brt) داوود هزینه احساس رقابت تنگاتنگی با سایت های
اینترنتی تراز اول بازی های کازینویی با خود به همراه دارد و در این زمینه ت��ش کرده تا همواره
جزء سایت های پی��و قلمداد شود. این موضوع را می توانید از محیط منح�� به فرد و روان
بودن گردش کار این سایت متوجه شوید. این سایت زیر نظر و مدیریت داوود غفاری مشهور

به داوود هزینه می باشد که حوا�� زیادی در فضای اینستاگرام به راه انداخته بود.

✓ مجوز بین المللی
✓ پشتیبانی 24 ساعته

✓ تمام رشته های ورز��
✓ درگاه بانکی و واریز مستقیم

☓ بازی انفجار با ��ایب با��
✓ اپلیکیشن

✓ کازینو آن��ین
☓ ضمانت بازگشت وجه

سطح اعتماد : 2 از 5 (متغیر) ★★

بت فا

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 

https://betadin90.com/yekbet/
https://betadin90.com/livebet/
https://betadin.click/V1L3VzZXIvc2lnbnVw
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سایت ��ط بندی بت فا (Betfa) از سال ۲۰۱۷ در زمینه ��ط بندی بازی های ورز�� و
کازینویی به صورت آن��ین فعالیت خود را آغاز کرده است. و در هر 3 بخش بازی های ورز�� و
کازینوی آن��ین و کازینو زنده در حال فعالیت می باشد. بت فا اپلیکیشن مخصوص موبایل را

هم ارائه نموده است که در هر دو نسخه اندروید و ای او اس پشتیبانی می شود.

✓ مجوز بین المللی
✓ پشتیبانی 24 ساعته

✓ تمام رشته های ورز��
✓ درگاه بانکی و واریز مستقیم

☓ بازی انفجار با ��ایب با��
✓ اپلیکیشن

✓ کازینو آن��ین
☓ ضمانت بازگشت وجه

سطح اعتماد : 3 از 5 (متغیر) ★★★

Betrein بترین

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 

https://betadin.click/V1L3VzZXIvc2lnbnVw


6/18/22, 5:17 PM سایت شرط بندی معتبر" + معتبرترین سایت شرط بندی ایرانی 40"
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سایت ��ط بندی بت رین (Betrein) یکی از سایت های ��ط بندی موفق و معتبر ایرانی
می باشد که در این زمینه از پیشینۀ قابل قبولی برخوردار است. این سایت یکی از امن ترین

وب سایت های ��ط بندی و برداشت پول است که از یک تیم پشتیبانی بسیار خوش برخورد و
حرفه ای برخوردار است که در هر ساعت از شبانه روز آماده راهنمایی کاربران می باشند.

مجوز بین المللی 
 شارژ حساب بصورت ووچر / پرفکت مانی / کارت به کارت 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن اندروید 

 بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

یاس بت

سایت ��ط بندی یاس بت (yasbet) دارای یک محیط کام��ً کاربر پسند با امکانات یک
سایت تمام عیار ��ط بندی باشد. یکی از ویژگی های چشمگیر یاس بت که در زمان ورود به
این سایت متوجه می شوید، الگوبرداری و در عین حال رقابت با سایت های رقیب خود است

که البته در این زمینه موفق عمل کرده است.

کازینو آن��ین yas bet دارای مجوز قانونی بین المللی بت کانسترکت است که تمام مشخصات
یک سایت معتبر برگزار کننده بازی های کازینویی را در خود دارد.

✓ مجوز بین المللی
✓ پشتیبانی 24 ساعته

✓ تمام رشته های ورز��
✓ درگاه بانکی و واریز مستقیم

☓ بازی انفجار با ��ایب با��
✓ اپلیکیشن

✓ کازینو آن��ین
☓ ضمانت بازگشت وجه

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 

https://betadin.click/V1L3VzZXIvc2lnbnVw


6/18/22, 5:17 PM سایت شرط بندی معتبر" + معتبرترین سایت شرط بندی ایرانی 40"
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سطح اعتماد : 3 از 5 (متغیر) ★★★

هتریک

سایت ��ط بندی هتریک بت با در اختیار داشتن بازی های بسیار زیاد ورز�� برای پیش بینی
و انجام بازی های کازینویی موفق شده که یک قالب بسیار راحت را برای کاربران خود مهیا کند.

 مجوز بین المللی 

 کارت به کارت / پرفکت مانی / ووچر / ارزهای دیجیتال تتر و اتریوم 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن آندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

betforward بت فوروارد

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 

https://betadin.click/V1L3VzZXIvc2lnbnVw


6/18/22, 5:17 PM سایت شرط بندی معتبر" + معتبرترین سایت شرط بندی ایرانی 40"
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سایت ��ط بندی بت فوروارد (betforward) یکی از سایت های موفق در ��ط بندی
است که از سابقه نسبتاً بهتری نسبت به بسیاری از سایت های رقیب خود برخوردار است.

betforward را نه فقط از روی مزیت های کلیشه ای که تمامی سایت های برگزار کننده بازی

های کازینویی دارند،یعنی روش های متنوع پرداخت، درگاه  های ایمن بانکی، بونوس های با��،
��ایب خوب بازی انفجار، و پشتیبانی ۲۴ ساعته، نباید مورد ارزیابی قرار داد؛

بلکه بت فوروارد خود را مجهز به یک فناوری بسیار پی��فته موسوم به اثبات منصفانه مجهز
کرده است که با استفاده از آن، به رمزنگاری می  پردازد. این فناوری جدید در بازی های کازینویی
از استقبال بسیار با��یی برخوردار است؛ چرا که با در اختیار داشتن آن می توان مطمئن بود که
نتیجه بازی ۱۰۰% منصفانه و قابل اثبات است. یعنی کاربر می تواند با آگاهی از منصفانه و بی

طرف بودن ��ایب وارد بازی شود.

 مجوز بین المللی 

 درگاه پرداخت بانکی مستقیم / پرفکت مانی / کارت به کارت گوپی پرو  

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن آندروید 

 بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 دارای بازی انفجار  

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار با ��ایب با��

Tiny bet تاینی بت

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 

https://betadin.click/V1L3VzZXIvc2lnbnVw


6/18/22, 5:17 PM سایت شرط بندی معتبر" + معتبرترین سایت شرط بندی ایرانی 40"
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سایت ��ط بندی تاینی بت از جمله سایت های برگزار کنندۀ ��ط بندی ورز�� است. تاینی
بت (Tiny bet ) مثل بسیاری از رقبای خود از امکاناتی همچون پشتیبانی شبانه روزی، روش

های متنوع پرداخت (بیت کوین، ووچر مانی، …)، درگاه های بانکی ایمن، و بونوس های متعدد
به مناسبت های گوناگون از جمله بونوس ثبت نام برخوردار است.

✓ مجوز بین المللی
✓ پشتیبانی 24 ساعته

✓ تمام رشته های ورز��
✓ درگاه بانکی و واریز مستقیم

☓ بازی انفجار با ��ایب با��
✓ اپلیکیشن

✓ کازینو آن��ین
☓ ضمانت بازگشت وجه

سطح اعتماد : 3 از 5 (متغیر) ★★★

manotobet منو تو بت
سایت ��ط بندی من و تو بت یکی از مهم ترین سایت های اینترنتی ��ط بندی و پیش بینی

بازی های فوتبال است که از استقبال نسبتاً خوبی برخوردار می باشد. بخش عمده ای از
استقبال از manotobet به دلیل تشابه اسمی با شبکه ماهواره ای من و تو است که در واقع

هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد.

 مجوز بین المللی 

 درگاه کارت به کارت / کارتی پال / پرفکت مانی / ووچر / ارزهای دیجیتال / تتر و اتریوم 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن اندروید 

 بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

parsgoal پارس گل

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 

https://betadin.click/V1L3VzZXIvc2lnbnVw
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سایت ��ط بندی پارس گل (parsgoal) یک سایت اینترنتی جدید در زمینه بازی های
کازینویی است که سعی کرده به تقلید از سایت های معتبر دیگر، خود را دست کم به میانه

جدول سایت های معتبر برگزار کننده بازی های کازینویی برساند. البته باید صادقانه اع��م کنیم
که در این زمینه خوب عمل کرده اما هنوز به آستانه رضایت مندی نسبی کاربران هم نرسیده

است.

مجوز بین المللی 
 کارت به کارت/ درگاه پرداخت پال / پرفکت مانی/ ووچر / ارز دیجیتال تتر و اتریوم 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن آندروید 

 بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار با ��ایب با��

mesterbet مستر بت
سایت ��ط بندی مستر بت (mesterbet) یکی دیگر از سایت های اینترنتی ��ط بندی است
که در چند سال اخیر عملکرد نسبتاً خوبی را از خود به جای گذاشته است. این سایت اگر چه

در زمره سایت های پی��و و تراز اول در زمینه ��ط بندی نیست، اما ت��ش آن به ظاهر نشان از
توسعه طلبی و نگاه به آینده دارد.

 مجوز بین المللی 

 درگاه بانکی / کارت به کارت / پرفکت مانی / ووچر 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن اندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

Hami Bet حامی بت
سایت ��ط بندی حامی بت (Hami Bet) یکی از سایت های ��ط بندی معروف ایرانی است
که با تبلیغات گسترده در شبکه های معروف اجتماعی به معروفیت نسبتاً با��یی دست پیدا
کرده است. در سایت حامی بت می توانید به پیش بینی بازی های ورز�� گوناگون و انجام
بازی های کازینویی بپردازید و ضمن ایجاد یک ��گرمی خوب برای خود، به درآمدزایی خوبی

نیز دست پیدا کنید. این سایت تحت نظر حامد نیک صفت می باشد.

✓ مجوز بین المللی
✓ پشتیبانی 24 ساعته

✓ تمام رشته های ورز��
✓ درگاه بانکی و واریز مستقیم

☓ بازی انفجار با ��ایب با��
✓ اپلیکیشن

✓ کازینو آن��ین
☓ ضمانت بازگشت وجه

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 

https://betadin.click/V1L3VzZXIvc2lnbnVw
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سطح اعتماد : 3 از 5 (متغیر) ★★★

بت اسپات
سایت ��ط بندی بت اسپات (betspot) یکی از سایت های نسبتاً جدید برگزار کننده بازی
های کازینویی است که فقط از بین ایرانیان ثبت نام می کند و در تمامی رشته های ورز��

فعالیت دارد. مجوز بین المللی بت اسپات، به همراه پشتیبانی شبانه روزی آن، به اعتبار بیش
از پیش این سایت کمک کرده  اند.

مجوز بین المللی 
 شارژ حساب بصورت ووچر پرفکت مانی/کارت به کارت 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن اندروید 

 بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار با ��ایب با��

دیانا بت
سایت ��ط بندی دیانا بت دیانا بت (Diana Bet) یکی از سایت های جوانی است که مدت
زیادی از ��وع فعالیت آن در زمینه ��ط بندی بازی های ورز�� نمی گذرد. دیانا بت، امکانات
یک سایت تمام عیار ��ط بندی را در اختیار دارد؛ که از آن جمله می توان به اسکریپت پیش

بینی و اسکریپت کازینو آن��ین اشاره کرد.

✓ مجوز بین المللی
✓ پشتیبانی 24 ساعته

✓ تمام رشته های ورز��
✓ درگاه بانکی و واریز مستقیم

☓ بازی انفجار با ��ایب با��
✓ اپلیکیشن

✓ کازینو آن��ین
☓ ضمانت بازگشت وجه

سطح اعتماد : 3 از 5 (متغیر) ★★★

pablo bet پابلو بت
سایت ��ط بندی پابلو بت (pablo bet) یکی از سایت های ��ط بندی است که خیلی از

سابقه آن نمی گذرد. برای پیدا کردن پابلو بت نیاز به ت��ش زیادی ندارید. فقط بایست به
اینستاگرام خود ��ی بزنید و با کمی جستجو به راحتی تبلیغات پابلوبت را پیدا کنید. مدیریت
این سایت یک خواننده به نام علیشمس می باشد که به دلیل نداشتن تجربه کافی درباره

مدیریت سایت های ��ط بندی ضعف های زیادی در سایت او دیده می شود.

مجوز بین المللی 
 درگاه مستقیم مستر پی / ووچر پرفکت مانی 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن اندروید 

 بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 
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 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

آس 90 بت
سایت ��ط بندی اس نود بت ace90bet نیز مثل تمامی سایت های اینترنتی رقیب خود

از ��ط بندی به عنوان مهم ترین ��گرمی کازینویی یاد کرده و هر روز میزبان بسیاری از
کاربرانی است که با هدف انجام ��ط بندی در سایت اس نود به این سایت مراجعه می کنند.

✓ مجوز بین المللی
☓ پشتیبانی 24 ساعته

✓ تمام رشته های ورز��
✓ درگاه بانکی و واریز مستقیم

☓ بازی انفجار با ��ایب با��
✓ اپلیکیشن

✓ کازینو آن��ین
☓ ضمانت بازگشت وجه

سطح اعتماد : 3 از 5 (متغیر) ★★★

ایران ایکس بت
سایت ��ط بندی ایران ایکس بت (irxbet) یکی از سایت های ��ط بندی نوظهور است
که می توان گفت از استقبال چشمگیری نیز برخوردار می باشد. مدیریت این سایت با مجله

بخت می باشد.

 مجوز بین المللی 

 درگاه پرداخت بانکی مستقیم/ ووچر پرفکت مانی / بیت کوین 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن آندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

bene�t بنفیت
سایت ��ط بندی bene�t bet مجموعه ای از سایت های ��ط بندی است که در واقع نقش

نمایندگی های آن را بازی می کنند. بنفیت بت در مجموعه سازی و ایجاد نمایندگی های
منشعب از یک موفقیت نسبی برخوردار بوده است؛ و به گونه ای عمل کرده که کاربر در دام

سایت های تقلبی و ک��هبرداری گرفتار نشود.

بنفیت بت در بین شبکه های مجازی هم فعالیت شگفت انگیزی دارد و با تبلیغات پر �� و
صدایی که انجام داده، سعی کرده جزو یکی از پرترددترین سایت های ��ط بندی فقط در

رشتۀ فوتبال قرار گیرد.

✓ مجوز بین المللی
✓ پشتیبانی 24 ساعته

✓ تمام رشته های ورز��
✓ درگاه بانکی و واریز مستقیم

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 
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☓ بازی انفجار با ��ایب با��
✓ اپلیکیشن

✓ کازینو آن��ین
☓ ضمانت بازگشت وجه

سطح اعتماد : 3 از 5 (متغیر) ★★★

betcart بتکارت
سایت ��ط بندی بتکارت (betcart) یکی از آن دسته از سایت های اینترنتی برگزار کننده
��ط بندی است که ادعا می کند بدون فیلتر و همواره در دسترس قرار دارد. این سایت ��ط
بندی در سطح جهان دارای اعتبار است. در ابتدا یک سایت خارجی بود و سپس زبان فار�� را

به سایت خود اضافه کرد تا کاربران ایرانی هم بتوانند از امکانات بتکارت استفاده کنند.

 مجوز بین المللی 

 کارت به کارت /ووچر پرفکت مانی/ ووچرمانی 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن آندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

cannonbet کانن بت
سایت ��ط بندی کانن بت (cannonbet)  از امکانات بسیار خوبی در زمینه پیش بینی
آن��ین برخوردار است. این سایت از شبکه های ��ط بندی تلویزیونی مختلف نیز به طور

همزمان استفاده می کند و می تواند به صورت همزمان کاربر را به چندین کازینو آن��ین وصل
نماید.

 مجوز بین المللی 

 درگاه مستقیم / پرفکت مانی / پی اس ووچر / ارزهای دیجیتال مثل تتر و بیت کوین 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن آندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

ریو بت
سایت ��ط بندی ریو بت (riobet) یکی از سایت های جوان با سابقه کم است که در زمینه

پیش بینی بازی های ورز�� فعالیت می کند.این سایت علی رغم پیشینۀ کمی که دارد،
خدمات خوب و ��عت با��یی را در واریز جوایز به کاربران خود ارائه کرده است.

مجوز بین المللی 
 کارت به کارت/ ووچر پرفکت مانی 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن اندروید 

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 
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 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار با ��ایب با��

بت باز
سایت ��ط بندی ریو بت (riobet) یک سایت جذاب برای انجام بازی های کازینویی است
که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ ��وع کرده و هم اینک دارای دو وب سایت دیگر با نام های

بتوگراف و بتودیر هم می باشد.

اگر در ��چ گوگل پیرامون سایت بت باز، سماجت و همت با��یی به خرج بدهید، متوجه
خواهید شد که بت باز تقریباً در بیشتر فعالیت های ��ط بندی ایرانی مشاهده می شود.

مجوز بین المللی 
 کارت به کارت/ ووچر پرفکت مانی 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن اندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار با ��ایب با��

تک برگ
سایت ��ط بندی تک برگ (takbarg) از جمله سایت های شناخته  شدۀ ایرانی است که
عمدتاً در زمینه پیش بینی بازی فوتبال و انجام بازی های کازینویی از جمله رولت و انفجار

فعالیت دارد. این سایت به صورت تخص�� به پیش بینی فوتبال مشغول است و تنوع زیادی
در سایر بازی ها ندارد. تک بت از یک قالب و اسکریپت خیلی ساده استفاده می کند.

مجوز بین المللی 
 درگاه بانکی / کارت به کارت / پرفکت مانی / ووچر / ارز دیجیتال 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن آندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار با ��ایب با��

وین پارس
سایت ��ط بندی وین پارس (winpars)  در مدت کمی که از راه اندازی آن می گذرد، خود

را در جمع سایت های بنام در زمینه ��ط بندی بازی های ورز�� جا انداخته است.

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 
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 مجوز بین المللی 

 درگاه پرداخت بانکی ایران / درگاه بانکی غیر مستقیم / ووچر پرفکت مانی / پارس ووچر /

پی اس ووچر / ارزهای دیجیتال 
 پشتیبانی آن��ین 

 دارای اپلیکیشن اندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

بت ورزش
سایت ��ط بندی بت ورزش (betvarzesh) یک سایت فار�� ایرانی برای فعالیت های
��ط بندی و انجام بازی های کازینویی است که عرصۀ رقابت با سایت های اینترنتی دیگر را

جدی گرفته و همواره ت��ش می کند تا خود را در زمره بهترین سایت های اینترنتی برگزار  کنندۀ
بازی های کازینویی یا به عبارتی بهترین کازینو آن��ین های ایرانی قرار دهد.

 مجوز بین المللی 

 درگاه مستقیم / پرفکت مانی 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن اندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

بیا تو بت
سایت ��ط بندی بیا تو بت (bia2bet) یکی از سایت های مطرح ایرانی است که تقریباً
می توان گفت تمامی خدمات و بازی های ��ط بندی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.

مجوز بین المللی 
 کارت به کارت / ووچر پرفکت مانی/درگاه بانکی گو پی پرو و شازپی/ارزهای دیجیتال 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن اندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

آی بت نود
(یکی از سایت های اینترنتی ��ط بندی بازی های ورز�� است؛ که می توان گفت از یک روند
رو به رشد پیروی می کند. این سایت در مقایسه با بسیاری از سایت های رقیب خود از پیشینه
بیشتری برخوردار است. کازینو آن��ین بت نود، در مورد پیش بینی بازی های ورز�� جزو یکی از

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 
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سایت های پیشتاز به حساب می آید.

✓ مجوز بین المللی
✓ پشتیبانی 24 ساعته

✓ تمام رشته های ورز��
✓ درگاه بانکی و واریز مستقیم

☓ بازی انفجار با ��ایب با��
✓ اپلیکیشن

✓ کازینو آن��ین
✓ ضمانت بازگشت وجه

سطح اعتماد : 3.5 از 5 (متغیر) ★★★

پورتو بت
سایت ��ط بندی پورتوبت (portobet) پورتوپت در هر دو بخش پیش بینی بازی های
ورز�� و کازینو آن��ین فعالیت می کند. این سایت در ابتدا تنها بر روی بخش پیش بینی کار

می کرد، ولی همین اینک مجهز به آپشن کازینوی آن��ین نیز می باشد. با پیش بینی بازی های
فوتبال می توانید ��گرمی و درآمدزایی خوبی از این سایت داشته باشید.

مجوز بین المللی 
 درگاه پرداخت بانکی مستقیم/کارت به کارت 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن آندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار با ��ایب با��

بت لند
سایت ��ط بندی بت لند (betland)  یک سایت ��ط بندی ایرانی است که به همراه حسا

بت هر دو از یک سایت مادر ��چشمه گرفته اند و تاکنون کار چندان چشمگیری از آن
مشاهده نشده است.

 مجوز بین المللی 

 درگاه مستقیم بانکی / ووچر پرفکت مانی / بیت کوین 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن اندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

جت بت
سایت ��ط بندی جت بت (jetbet) یکی از معتبرترین سایت های ایرانی ��ط بندی بازی
های ورز�� است که در مدت فعالیت خود همواره با بهبود مستمر خدمات همراه بوده و

کاربران زیادی را به خود جذب کرده است.

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 
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مجوز بین المللی 
 شارژ حساب بصورت ووچر پرفکت مانی/ درگاه بانکی / بیتکوین 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن آندروید 

 بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

abt90 ای بی تی نود
سایت ��ط بندی ساشا سبحانی به نام سایت ��ط بندی abt90 (ای بی تی ۹۰)  یک
سایت ��ط بندی ایرانی با گستره جهانی است که البته بیشتر محبوبیت آن به خاطر شهرت
مدیریت آن (ساشا سبحانی) است که پ�� یکی از مدیران جمهوری اس��می می باشد و با
حاشیه سازی ها و فعالیت های اخ��قی نامتعارفی که انجام داده به شهرت رسیده است.

مجوز بین المللی 
 کارت به کارت/ ووچر پرفکت مانی 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن آندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

تاک تیک
سایت ��ط بندی تاک تیک (taktik) یک سایت ��ط بندی معتبر است، که چون همواره به
سلیقه ها و نظرات و کسب رضایت کامل کاربران خود با��ترین بها را داده است، توانسته خود

را در صدر فهرست معتبرترین سایت های ��ط بندی فار�� ایرانی قرار دهد.

تاک تیک هدف گذاری خود را بر روی ارائه مناسب ترین و بهترین ��ویس ها به کاربران سایت
در زمینۀ پیش بینی فوتبال، و همچنین پیش بینی و ��ط بندی سایر رشته های ورز��، قرار

داده است.

مجوز بین المللی 
 پارس گرام /کارت به کارت/ووچر پرفکت مانی 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن اندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

بت شما

کلیک کنید( لینک بدون فیلتر) لینک بدون فیلتر برای ��وع بازی در بهترین سایت ��ط بندی 
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سایت ��ط بندی بت شما یا در واقع سایت betshoma  از سال 1398 به طور رسمی
فعالیت خود را آغاز کرد.

این سایت به دلیل خدمات خوب، پشتیبانی قوی و ��ایب با��ی خود خیلی ��یع به شهرت
رسید و هم اینک هزاران کاربر فعال دارد. بت شما ت��ش کرده تا تمام امکانات مورد نیاز کاربران

برای ��ط بندی آن��ین را فراهم کند. این سایت تاکنون اکانت کاربران را بدون دلیل موجه
مسدود نکرده است.

✓ مجوز بین المللی
✓ پشتیبانی 24 ساعته

✓ تمام رشته های ورز��
✓ درگاه بانکی و واریز مستقیم

☓ بازی انفجار با ��ایب با��
✓ اپلیکیشن

✓ کازینو آن��ین
☓ ضمانت بازگشت وجه

سطح اعتماد : 3 از 5 (متغیر) ★★★

ح��ات بت
سایت ��ط بندی ح��ات بت (Hazaratbet) معتبرترین سایت ��ط بندی فار�� است

که تحت مدیریت پویان مختاری قرار دارد.

��ایب با��یی که ح��ات بت در پیش بینی فوتبال و ��عت واریز جوایز کاربران دارد، باعث
شهرت و اعتبار آن شده است.

 مجوز بین المللی  

 درگاه پرداخت بانکی مستقیم / پرفکت مانی / ووچر / بیت کوین 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن اندروید 

 کازینو 

 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 
 ضمانت بازگشت وجه 

 دارای بازی انفجار قدیم و جدید 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

میکس نود
سایت ��ط بندی میکس ۹۰ نود (mix90) یکی از سایت هایی است که کاربران می توانند

با تکیه بر آن قدم های خوبی را برای خود در ��ط بندی بردارند. به عبارت دیگر با سایتی
اختصا�� برای پیش بینی های ورز�� رو به رو هستید که موفق شده ��ایط ویژه ای را از

خود به نمایش بگذارد.

مجوز بین المللی 
 درگاه مستقیم/ کارت به کارت/ پرفکت مانی 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن آندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 
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 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

سنگین بت
سایت ��ط بندی سنگین بت (sanginbet) بر خ��ف تبلیغات گسترده ای که انجام داده، از
شایعه هایی مبنی بر ک��هبرداری برخوردار است. لذا بهتر است در تعامل با این سایت جانب

احتیاط را رعایت کنید.

 مجوز بین المللی  

 درگاه پرداخت بانکی مستقیم / کارت به کارت / پرفکت مانی 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن آندروید 

 کازینو 

 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 
 ضمانت بازگشت وجه 

 دارای بازی انفجار 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار با ��ایب با��

سایت پارس بال
سایت پارس بال (parsball) مدیریت مشخ�� ندارد و هیچ اط��عاتی از صاحب آن نداریم.
البته این موضوع ممکن است به دلیل آن باشد که این کازینو آن��ین خواسته به دور از حوا��
باشد و مستقل به فعالیت خود ادامه دهد. یا این که می تواند دال بر این باشد که این سایت
جزو شبکه ای از سایت های ک��هبردار است که توسط یک شخص یا یک گروه سازماندهی

شده است.

جم بت
سایت ��ط بندی جم بت (gembet) یک سایت ایرانی است که با وجود تشابه اسمی، هیچ
ارتباطی با شبکه ماهواره ای جم بت ندارد. سایت جم بت زیرمجموعه سایت ��ط بندی جت

بت است و مجوز فعالیت خود را از ��کت مونتیگو دریافت کرده است.

 درگاه مستقیم کارت به کارت/ ووچر پرفکت مانی / بیت کوین 

 پشتیبانی آن��ین 
 دارای اپلیکیشن اندروید 

 تمام بازی های کازینو 
 با��ترین ��ایب پیش بینی ورز�� 

 ضمانت بازگشت وجه 

 واریز جوایز آنی 
 کش اوت 

 بازی انفجار

ویژگی ھای معتبرترین سایت شرط بندی
 پشتیبانی شبانه روزی

 درگاه های متعدد و ایمن بانکی

 واریز فوری وجه
 بونوس های متعدد و خوب
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 نظرات کاربران

معتبرترین سایت شرط بندی کدام است؟
معتبرترین سایت ��ط بندی که می توان گفت دارای ویژگی های یک سایت معتبر، که در
با�� اشاره شد، می باشد، سایت بتادین (Betadin) یا بتادین ۹۰ است که تاکنون در زمینۀ
پیش بینی بازی های ورز�� و انجام بازی های کازینویی از پرونده بسیار درخشانی برخوردار

بوده و هیچ گونه سابقه ک��هبرداری و اخاذی از کاربران خود را نداشته است. 
اگر ��ی به نظرات کاربران سایت بتادین بزنید، متوجه خواهید شد که این سایت در کسب

رضایت کاربران خود از موفقیت خوبی برخوردار بوده است.

چطور بھترین سایت شرط بندی را
انتخاب کنیم ؟

برای انتخاب یک سایت ��ط بندی معتبر، یک ��ی پارامترها باید مورد برر�� قرار گیرند که در
این جا می خواهیم به بیان آنها بپردازیم:

1. برر�� مجوز سایت
2.  برر�� امنیت سایت

3.  اعتبارسنجی و پیشینه سایت
4.  تضمین بازگشت وجه

5. فناوری مورد استفاده در سایت
�.  برر�� گزینه های واریز و برداشت

7. درگاه مستقیم بانکی

�. پرفکت مانی
9. ووچر پرفکت مانی

10.  بیت کوین

11. کارت به کارت

12.  برر�� ��ایط و ضوابط بونوس

13.  برر�� اپلیکیشن

14.  برر�� نظرات کاربران

سایت ھای شرط بندی تخصصی
معمو��ً سایت های ��ط بندی تخص��، روی دو بخش اصلی از کاربران بیشتری برخوردارند

که این بخش عبارتند از:

1. بازی انفجار
2.  پیش بینی نتایج فوتبال

سواالت متداول درباره سایت ھای معتبر شرط بندی ایران
1.آیا سایت ھای شرط بندی ایرانی معتبر ھستند؟

خیر نمی توان گفت تمامی سایت ھای شرط بندی معتبر ھستند. بلکھ باید با توجھ بھ مواردی کھ در انتھای ھمین مقالھ گفتیم

سایت مورد نظر خودتان را بررسی نمایید.

2.چطور می توان وارد سایت ھای معتبر شرط بندی ایران شد؟
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از طریق لینک ھای شروع بازی کھ در ابتدا و انتھای مقالھ قرار داده ایم می توانید وارد معتبرترین سایت شرط بندی ایرانی

شوید.

3.بھترین و معتبر ترین سایت شرط بندی ایرانی کدام است؟
سایت شرط بندی معتبر را با ذکر ویژگی ھای ھرکدام برایتان جمع آوری کرده تیم تخصصی بتادین در ھمین مقالھ 40

است کھ می توانید با اطمینان خاطر سایت مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

4.سایت ھای معتبر شرط بندی ایران از چھ روش ھایی برای پرداخت استفاده

می کنند؟

روش مطمئن و امن درگاه بانکی مستقیم روشی است کھ معموالً معتبرترین سایت ھای شرط بندی از آن استفاده می کنند.

لینک مستقیم و بدون فیلتر شروع بازی

مقاالت آموزشیلیست بازی ھادر باره ماتماس با ما



تمامی حقوق این سایت متعلق بھ بتادین می باشد و کپی برداری از محتوای سایت فقط بااطالع رسانی قبلی مجاز می باشد.
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