
 

 

شرط بندی فوتبال با   معتبرترین سایت 
 درگاه مستقیم بانکی 

پین باهیس بهترین و معتبرترین سایت شرط بندی فوتبال با درگاه مستقیم بانکی و واریز  

 مستقیم 

 میبرد زمان دقیقه 6 مطلب این خواندن

 

 

 بینی پیش به مردم بیشتر  گرایش و ایران در بندی شرط  های سایت افزون روز افزایش و رشد با امروزه
 در افراد مهم های دغدغه از یکی از یکی که هستیم ماجرا این شاهد ها، سایت این در بندی شرط و

 و بررسی به مقاله این در. است بندی شرط  در معتبر  و مناسب سایتی  انتخاب  بندی، شرط
 می مستقیم واریز و بانکی مستقیم درگاه با بینی پیش  و فوتبال بندی  شرط  سایت  معتبرترین معرفی

 .باشید همراه ما با پس پردازیم.

https://shartebartar.com/
https://shartebartar.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/


 

 

 شرط  سایت  انتخاب  چگونگی  و بندی  شرط   سایت   یک   انتخاب   و  بررسی   فاکتورهای  قبل  های  مقاله  در  ما
 معرفی به بندی شرط  یتسا  یک انتخاب معیارهای با توجه با دادیم. توضیح را معتبر  و مناسب بندی

  بانکی  مستقیم درگاه با فوتبال بندی شرط  سایت  معتبرترین عنوان به ،)Pinbahis(باهیس  پین سایت
 .ایم پرداخته مستقیم  واریز   و 

 

 باهیس پین سایت به ورود

  

 )۵/ ۵(  امتیاز  (Pinbahis) باهیس   پین   بندی   شرط   سایت 

 

 به کوتاهی مدت طی در و کرد شروع را خود فعالیت ترکیه کشور در ۲۰۱۴ سال  در باهیس پین سایت
 تبدیل کشور این در کازینویی های بازی و فوتبال  بندی شرط های سایت بهترین و معتبرترین از یکی
 .شد

https://shartebartar.com/%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/
https://gopn.xyz/jys
https://gopn.xyz/jys
https://gopn.xyz/jys
https://gopn.xyz/jys


 

 

 توانست وتاهیک زمان در و کرد شروع ایران در را خود اصلی فعالیت سایت این ۲۰۱۸ سال  تابستان در
 مدیران بودن ای حرفه دهنده نشان این تردید بدون. کند کسب توجهی قابل محبوبیت نیز ایران در

 .کند جلب را کاربران رضایت توانسته و داشته کاربران تمامی به ویژه نگاهی که است سایت این اصلی
 

 مجوز و الینسنس بین المللی     

 ساعته و آنالین  ۲۴پشتیبانی      

 باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی     

کی مستقیم/کارت به کارت/پرفکت مانی/کد ووچر/ بیت کوین/ارزهای درگاه پرداخت بان     
 یدیجیتال/پارس پ

 واریز آنی جوایز     

 دارای اپلیکیشن اختصاصی آندروید و آی او اس     

 بانی از انواع رشته های ورزشی و تمام بازی های کازینویییپشت     

 بازی انفجار با ضرایب باال     

 ضمانت بازگشت وجه     

 /ایجاد تغییرات/اضافه کردن شرط/حذف کردن شرط قابلیت ویرایش شرط     

 کش اوت )سرمایه شما در امنیت کامل است(     

 قابلیت ویژه سوپر بت : ثبت شرط با باالترین ضریب     

 بانس های متفاوت و ویژه/ شارژ هدیه اولیه     

 انواع آپشن های متفاوت     

 سیستم درگاه مستقیم گو پی پرو و سهولت در شارژ حساب     



 

 

 

 

 

 در شارژ حساب  سیستم درگاه مستقیم و سهولت 
100 

 ضرایب درست شرط بندی 

99 

 پشتیبانی سایت 

98 

 بازی انفجار 
98 

 معدل ارزیابی 

99 

  

 کن   بینی   پیش   حاال   همین 

 اندروید   اپلیکیشن   دانلود 

 

 باشد؟   می   امن  باهیس پین   آیا 
 است  سایتی  بودن  معتبر   و  امن  از  اطمینان  بندی  شرط  های  سایت  کاربران  های  دغدغه  ترین  مهم  از  یکی

 کننده تضمین که باشد می جهانی الینسنس  و مجوز دارای سایت این کنند. می بندی شرط آن در که
 .است باهیس پین مجموعه مالی قدرت

https://gopn.xyz/jys
https://gopin.xyz/android/sportsbook-pinbahis.apk


 

 

 

 زمان ترین سریع در پرداخت شوند برنده که مبلغی هر که دهد می را خاطر  اطمینان این کاربران به که
 پرداخت  را  شما  پول  باال  مبالغ  شدن  برنده  از  بعد  نیست  معلوم  که  ها  سایت  دیگر   برخالف  گیرد.  می  انجام

 .نه یا کنند می
 .کند جلب را کاربران رضایت ایران در خود ی ساله ۲ حدودا فعالیت در توانسته باهیس پین سایت

  

 باهیس   پین فوتبال   بندی   شرط  سایت   برداشت   و  واریز   سیستم
 به کاربران که باشد. می وجه برداشت و واریز های سیستم معتبرترین از یک دارنده باهیس پین سایت
 دیجیتال  ارزهای و مانی پرفکت  نظیر برداشت و واریز مختلف  های شیوه طریق از توانند می راحتی

 .کنند شارژ را خود حساب کوین  بیت  مثل

 

https://shartebartar.com/%d9%be%d8%b1%d9%81%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-perfect-money-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://shartebartar.com/%d8%a8%db%8c%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

 

 پرو  پی گو بانکی  مستقیم درگاه  اندازی راه یسباه پین سایت های فعالیت ترین مهم جمله از
 (gopaypro)است ایرانی کاربران حال  راحتی جهت. 
 

 برداشت و واریز های سیستم دیگر  از را کاربران و شده جوایز برداشت و واریز سرعت افزایش باعث که
 و واریز تراکنش یک در ناموت میلیون ۵۰ سقف  تا توانید می پرو پی گو درگاه با شما کند. می نیاز بی

 .باشد می یرانا در مستقیم  واریز سیستم بهترین درگاه این حاضر حال  در باشید. داشته برداشت

 
 .ببرید لذت آنالین بینی پیش از و کرده شارژ را خود کاربری حساب ثانیه ۳۰ از کمتر در
 

 کارت   به  کارت   با  بندی   شرط   سایت 

 
  به  کارت  سیستم  طریق از خود حساب شارژ بار هر  با توانند می باهیس پین بندی  شرط  سایت  کاربران

 .کنند دریافت ورزشی مسابقات بینی پیش برای تراکنش هر  در بیشتر  شارژ %۱۰ پرو پی گو کارت

https://gopn.xyz/jys
https://gopn.xyz/jys


 

 

 بدون بت فری %۱۰ از توانید می باهیس پین در ساده و سابق روال  به کارت به کارت روش با همچنین
 دریافت  هدیه  کنید،  واریز  شوید.  مند  بهره  کارت  به  کارت  طریق  از  واریز  ارب  هر  با  هدیه  برداشت  محدودیت

 .کنید برداشت دقیقه ۱۰ از کمتر  در و کنید

 

  

 باهیس   پین بندی   شرط   سایت   پشتیبانی 
 باشد.  می  سایت  پشتیبانی  ،معتبر   بینی   پیش  و فوتبال  بندی   شرط   سایت  یک  مهم  معیارهای  از  دیگر   یکی

 تمامی سواالت پاسخگوی خود، هفته در روز ۷ و ساعته ۲۴ پشتیبانی ارائه با باهیس پین سایت که
 .باشد می کاربران

 



 

 

 و داده پیام راحت خیالت با توانند می باشند، برخورده مشکلی به که روز شبانه از ساعتی هر  در کاربران
 .کنند دریافت را خود سوال جواب وقت اسرع در
  

  هایی  بازی  و ها ورزش  چه دارای باهیس پین بندی شرط سایت
 است؟ 

 

 تنیس  ،  سواری  اسب  ،  هندبال  ،  والیبال   ،  بسکتبال   ،  فوتبال   جمله  از  ورزشی  های  رشته  تمام  از  سایت  این
 ، فوتسال  ، آمریکایی فوتبال  ، بیسبال  ، رزمی هنرهای ، یخ روی هاکی ، شطرنج ، میز روی تنیس ،

 … و راگبی ، اسنوکر  ، گلف  ، دارت ، سواری دچرخه ، کریکت ، بوکس ، ساحلی والیبال  ، رانی انوموبیل
 .کند می پشتیبانی

 
 جک بلک ، پوکر ، ۲ و ۱ انفجار بازی ، دبرنا ، مجازی های ورزش نظیر: مجازی های بازی انواع همچنین

 استفاده  نیز  آنها  از  توانید  می  شما  که  دارد،  وجود  سایت  این  در  ….  و  ها  اسالت  ،  آنالین  کازینو  ،  باکارات  ،
 .کنید

 
 داد، انجام توان می باهیس پین بندی شرط سایت در که هایی بینی پیش ترین توجه جالب از یکی

 .باشد می عالقمندان برای تلویزیونی های سریال  و ها فیلم بینی پیش



 

 

 بهترین سایت شرط بندی فوتبال  

 

 بینی  پیش  برای  را  کاربران  دست  فوتبال،  فرد  به  منحصر   و  تمتفاو یها  آپشن   انواع  داشتن  با  سایت  این
 را خود شرط مختلفی های آپشن روی بر بتوانید تا گذاشته باز فوتبال مخصوصا ورزشی مهم مسابقات

 .نمایید ثبت
  هندیکپ   و   هندیکپ  انواع  ،  برنده/بازنده  و  ها  گل  زننده  ها،  گل  تعداد  به  توان  می  ها  آپشن  این  جمله  از

 آپشن این کنار در که بسیاری های گزینه و دقیق نتیجه زنند، می گل تیم دو هر  شانس، دابل ،آسیایی
 .کنید استفاده آنها از کدام هر  از توانید می شما و کرد اشاره دارد، وجود اه

https://shartebartar.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%be%d8%b4%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://shartebartar.com/%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c%da%a9%d9%be-handicap-%d9%88-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c%da%a9%d9%be-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8cha/
https://shartebartar.com/%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c%da%a9%d9%be-handicap-%d9%88-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c%da%a9%d9%be-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8cha/
https://shartebartar.com/%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c%da%a9%d9%be-handicap-%d9%88-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c%da%a9%d9%be-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8cha/
https://shartebartar.com/%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c%da%a9%d9%be-handicap-%d9%88-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c%da%a9%d9%be-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8cha/


 

 

 های سایت به نسبت ضرایب باالترین ارائه به توان می بندی شرط  سایت  این های مزیت ترین مهم از
 ینباالتر   با  را  خود  شرط  نیز  زنده  صورت  به  و  بازی  حین  در چه  و  بازی  قبل  توانید  می  شما  کرد.  اشاره   دیگر 

 .کنید ثبت ضرایب
 باعث سایت این های مزیت سایر  کنار در عوامل این شود. می شما برد شانس رفتن باال باعث این که

  و  ها ورزش سایر  و فوتبال بینی  پیش  و بندی  شرط  سایت  بهترین  عنوان به باهیس  پین  که شود می
 .شود شناخته مجازی های بازی

  

 باهیس   پین گویی   آمد  خوش  های  بانس  و   هدایا 

 
 ویژه  هدایای  کنند.  می  نام  ثبت  سایت  در  که  جدید  کاربران  به  آمدگویی  خوش  جهت  باهیس  پین  سایت

 در که هایی بانس انواع دهد. می شما به واریزی مبلغ درصد ۱۰۰ تا هایی بانس و گرفته نظر  در را ای
  : از عبارتند شوند می ارائه ایتس این

 ورزشی   مسابقات   های   بندی   شرط   تمام   ویژه   حساب،   شارژ   اولین  هدیه  بیشتر   شارژ  ۱۰۰%✔ 
 (کارت   به   کارت  )GoPayProپرو   پی  گو  بانکی   مستقیم  درگاه   از  شارژ   بار  هر   ویژه   :   بانس  ۲۰%✔ 

  GoPayProبا  واریز   اولین  ویژه   بت  فری  ۳۰✔ %
 کازینو   ویی آمدگ  خوش   بانس  ۱۰۰✔ %
  تولد   روز   هدیه   بانس  ۱۰۰%✔ 
 .کنید مشاهده را ها آن بانس  بخش در توانید می که دیگر  متنوع جوایز و هدایا و ها بانس انواع و

 باهیس پین سایت در نام ثبت

 
 اولیه   هدیه   شارژ   با  بندی   شرط   سایت  : پیشنهادی مقاله

https://shartebartar.com/%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%b3-bonus-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://gopn.xyz/jys
https://shartebartar.com/bonus/
https://gopn.xyz/jys


 

 

 باهیس   پین اپلیکیشن 

 
 طرفدار  پر  ورزش  مخصوصا  ورزشی  مسابقات  بینی  پیش  برای  کاربران  سهولت و  راحتی  جهت  سایت  این

 کرده طراحی فارسی استانبولی، ترکی انگلیسی، دنیا زنده زبان ۳ به را خود اختصاصی اپلیکیشن فوتبال
 به و دانلود را اس او آی و اندروید برای خود اختصاصی اپ زیر  لینک به مراجعه با توانند می کاربران که

 .بپردازید مسابقات بینی پیش

https://gopn.xyz/jys


 

 

 

 باهیس پین اندروید اپلیکشین دانلود

  

 ین باهیس قابلیت ویرایش شرط و ایجاد تغییرات در پ 

 
 برای باهیس پین  فوتبال  بندی  شرط  سایت  که هایی آپشن ترین فرد به منحصر  و جدیدترین از یکی

 کردید.  ثبت  را  خود  شرط اینکه  بعد توانید  می  شما  است. شرط  ویرایش  قابلیت کرده،  فعال  خود  کاربران
 به اینکه یا و کنید. اضافه آن به را دیگری شرط و آورید بوجود شرط در تغییراتی نموده، یرایشو را آن
 دستتان  داشتید  شک  خود  بینی  پیش  در  موقع  هر   قابلیت  این  با  نمایید.  حذف  را  خود  نظر  مورد  شرط  کل
 .دهید تغییر  را بینی پیش آن که است باز

  

 
 

https://gopin.xyz/android/sportsbook-pinbahis.apk
https://gopn.xyz/jys


 

 

  (Pinbahis)باهیس  پین  بندی   شرط  سایت   مزایای 

 

 .باشد   می  متعدد   های  بانس  دارای ✔ 
 .دارد   وجود   هم   مقدار  کمترین   با  بندی   شرط   امکان ✔ 
 .باشد  می   راحت   بسیار   سایت   با  کردن   کار ✔ 
 .کند   ی م   پشتیبانی   انگلیسی و   استانبولی   ترکی   فارسی،  نظیر   ها   زبان  انواع  از ✔ 
 .دارد   وحود   آن  در   متفاوتی   پرداخت   های   روش ✔ 
 روز   شبانه  ساعات   تمام   در   هفته   در  روز   ۷  و   ساعته   ۲۴  چت   الیو  پشتیبانی ✔ 
 .کند   می   پشتیبانی   را   مختلفی   ارزهای ✔ 
 .دارد (ios) اس  او   آی  و   اندروید   موبایل   اپلیکیشن ✔ 
 .ندارد  کاربران   برای  ای  هزینه   باهیس   پین  سایت   در   ها   برداشت   و  ها   واریز✔ 
 .کنید   استفاده  توانید   می  کوین   بیت پولی   واحد   از ✔ 
 .شخصی  اطالعات   حفظ ✔ 
 .دارد   وجود   باال  سرعت   با  پرداخت   آن   بعد   و   شرط   هر   در ✔ 
 ها   بازی  و   مسابقات   در  ضرایب   باالترین   ارائه✔ 
  اوت   کش   داشتن ✔ 
 شرط   حذف   و   شرط   کردن   اضافه   ،  تغییرات   ایجاد  ،  شرط   ویرایش   قابلیت ✔ 
 ممکن   ضریب   باالترین  با   شرط   ثبت  :  انگیز   شگفت   ضریب ✔ 

https://shartebartar.com/%d8%a8%db%8c%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

 

 .گیرد  می   صورت   راحتی  به   سایت   این   در  آنالین   دسترسی   و   عضویت ✔ 
  بانکی  مستقیم درگاه دارای بندی شرط  سایت  این دارد.  سایرین  به نسبت  که هایی  مزیت  دیگر  از✔ 

 .نمایند   شارژ   را  خود  حساب   نیز  کارت   به  کارت  با   توانند   می   کاربران  و  بوده  (gopayprp) پرو   گوپی 
 بانکی   یممستق   درگاه   و   مستقیم   واریز   با   فوتبال   بندی   شرط   سایت ✔ 
  حساب  نیز  مانی  پرفکت  ووچر  کد  طریق  از  توانند  می  کاربران و  کند  می پشتیبانی  مانی  پرفکت  از ✔ 

 .کنند   شارژ   را   خود 
 .کنید   بندی   شرط   توانید   می  بخواهید   که  روز   شبانه  از  ساعتی   هر   در   سایت   این   در  همچنین ✔ 
 

 کن بینی پیش حاال همین

 

 
 

 مقاله پیشنهادی
 مستقیم   واریز   و  بانکی   مستقیم  درگاه  با   بندی  شرط   های سایت   لیست 

 
 برد  های  استراتژی  و   ها  ترفند   +   آنالین   انفجار  بازی

 
 رانی ای   آنالین   پوکر   های  سایت  بهترین 

lyit.B gyb.R doit.B gds.I v.ht tinyurl.com 

cciny.T n.ir2B .iri9F irnk.liP o.comopiz 1da.ir 

ulvis.net shorl.com shrtco.de tny.im clck.ru v.gd 

cutt.ly gg.gg u.nu rizy.ir bitn.ir 9fa.ir 

sololink.ir ctnt.ir rlu.ru bitly.ws n9.cl slnk.info 

 

https://shartebartar.com/%d9%be%d8%b1%d9%81%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-perfect-money-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://gopn.xyz/jys
https://shartebartar.com/betting-sites-list/
https://shartebartar.com/enfejar/
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http://tiny.cc/yabciz
https://b2n.ir/361399
http://fi9.ir/26k28s
https://plink.ir/s1WMo
https://opizo.com/IJMpAl
https://1da.ir/xl2f
http://ulvis.net/JOtw
http://shorl.com/grihepistolepo
https://shrtco.de/d9y3
http://tny.im/mnS
https://clck.ru/PRNM2
https://v.gd/NUOfzV
https://cutt.ly/kolr3Ml
http://gg.gg/k0bt4
https://u.nu/4xmx-
https://rizy.ir/gGT8h
https://bitn.ir/gqP2j
http://9fa.ir/Nj
http://9fa.ir/Nj
http://9fa.ir/Nj
https://sololink.ir/Ll1hZ
http://ctnt.ir/wQr2f7L
http://rlu.ru/2GC7Q
http://bitly.ws/8WqC
https://n9.cl/zxco
http://slnk.info/s99od
https://gopn.xyz/jys

