
 

 

بازی انفجار آنالین + آموزش نحوه بازی  
 و ترفندهای برد 

 با آموزش بازی انفجار میلیونر شوید 

 میبرد  زمان دقیقه 19 مطلب  این خواندن

 

 
 به  هیجان  و  بازی  کنار  در  همچنین  و  هستند  بازی  از  بردن  لذت  و  هیجان  دنبال   به  که  افرادی  تمامی  برای
  بازی  برای معتبر سایت  یک دنبال  به که کنیم می پیشنهاد هستند. درآمد و سود کسب دنبال 
 درآن برداری کاله گونه هر امکان و دهد ارائه ای حرفه صورت به را بازی این که سایتی باشند. ارانفج 
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 در و راحت خیال  با را آن بتوانید که برید می لذت ودخ بندی شرط از زمانی چون باشد. نداشته وجود
 .کنید تجربه کامل امنیت

 و  شوید  آشنا  بازی این  با  کامل  طور  به  قدم ناولی  در  که است  این  مهم  موضوع  دیگری  چیز  هر   از قبل  اما
  آموزش  و  توضیح  به برتر  شرط  سایت  از  مقاله  این  در  شود؟!  می  بازی  چگونه  و چیست  انفجار  بازی بدانید
 .پردازیم می آنالین   انفجار  بازی

 انفجار بازی سایت به ورود

 

 
  

 چیست؟   انفجار  بازی 
 بازی جمع به آن ورود از ها مدت که اینکه با و زمان گذر با اما نبود شده شناخته ابتدا در انفجار بازی
 .بود نگرفته فرا کامل طور به را بازی ینا انجام نحوه کسی هنوز بود گذشته بندی شرط و کازینویی های
 مشغول  افراد  اکثر   که  بود  بینی  پیش  های  بازی  باالی  هیجان  اول   قدم  در  بازی  این  به  توجهی  کم  این  دلیل
 اختصاص توانستند نمی دیگر  های بازی برای زمانی کل طور به و بودند ورزشی های بازی بینی پیش
 .نفجارا مثل واردی تازه بازی خصوص به دهند،

 
 با و زمان مرور به اما. بود نشده روشن هنوز افراد از خیلی برای بازی این سوددهی میزان دوم قدم در و

 شرط و ینوکاز های بازی بین را خود جایگاه نیز بازی این انفجار، بازی سوددهی به انکاربر بردن پی
 .کرد پیدا بندی

 
 کمک فراوان های بونوس ارائه با مختلف  بندی شرط  های  سایت  کاربران، به بازی این شناساندن جهت
 نحوه تجربه کسب با هم آن و سرعت با کاربران آن از پس داشتند. بازی این کاربران افزایش در شایانی
 سوی به را زیادی مخاطبان توانسته که است سودآور قدری به بازی ینا گرفتند. فرا را بازی این عملکرد
 .کند جذب خود

 
 دارای  بازی  این  آید.  می  حساب  به  بندی  شرط  های  سایت  در  موجود  یها  بازی  پرطرفدارترین  از  امروزه  و

 ف معرو ۲  انفجار   بازی  به  که  بازی  این  ورژن  جدیدترین  و  آخرین  در  است.  متعددی  های  نسخه  و  ها  ورژن
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 بیشتر چه هر  جذابیت باعث این که برسانند ثبت به را همزمان شرط ۲ توانند می بازیکنان است شده
 .است شده بازی این

 

 
  

 انفجار   بازی  الگوریتم 
 باید بازی ابتدای در انفجار بازی  در. شوید می رو به رو ای حرفه بسیار الگوریتم یک با شما بازی این در

 ندارد. محدودیتی مبلغ و رقم این مقدار که البته باشید. داشته اختیار در بازی شروع برای را پولی مقدار
 .باشد زیاد بسیار یا و مک  بسیار مبلغ این دارد امکان یعنی

 
 همان در خواهید می اینکه است. خودتان استراتژی روند و شما سرمایه مدیریت  به مربوط روند این
 .کنید سود کم کم و تدریج به و آهسته دارید دوست یا و کنید زیادی بسیار سود باال ریسک با ابتدا
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 عدد  یک  نمودار  این  کنید. اهنگ  دارد  قرار شما  روی  به  رو که نموداری  به  باید  گرفتید  تصمیم  که این  از  بعد
 بازی ضریب همان اصل در عدد این باشد. می شدن زیاد حال  در زمان گذشت با که دهد می نمایش را

 .باشد می شما
 

 دکمه شد متوقف نمودار رشد که این از قبل درست و فعالیت رشد شروع و شرط ثبت از بعد باید شما
 نمایان نمودار روی که عددی دادید فشار را دکمه که ای لحظه در کار این با. بدهید فشار را مبلغ براشت
 .ودش می ثبت ضریب عنوان به شما برای است شده

 
 مثال مثال  برای شود. می منتقل شما شخصی کاربری حساب به و شده ضریب آن در ضرب پولتان یعنی
 در  و  راحتی  به دهید.  فشار را  دکمه  و  گذاشته  ۵  ضریب  روی  بر  را  آن  و  کنید  شروع  ناموت  هزار  ۱۰۰  با  شما
 .اید کرده تبدبل ناموت هزار ۶۰۰ به را خود ناموت ۱۰۰ شما ثانیه چند

 
 بسته از قبل نتوانید اگر  اما است! درآمد به رسیدن های راه ترین سریع از یکی بازی این که ستا حواض
 را آن در شدن برنده برای شانسی دیگر  و اید باخته را مرحله آن یعنی کنید برداشت ضریب، شدن

 .داشت نخواهید
 

 ببرید. باال را خود برد درصد انتو می راحتی به بگیرید یاد را انفجار بازی ترفند  که صورتی در البته
 را  رباتی  یا  و  دیگری  فرد هر  دسترسی  باید  که  باشد  می  ها  ضریب  این  تشکیل انفجار  بازی   الگوریتم  اصل
 .شوند می تبدیل و تولید تصادفی صورت به و دفعه هر ضرایب این بگیرد. را ضرایب این به
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 شرطی   انفجار   بازی  ترفند 
 است این  حل  راه  بهترین  که دارد  وجود  اریبسی  های  حل  راه  بازی این  در  موفقیت  برای  تجربه  اساس  بر 
 چون کنید آنالیز را ضرایب روند که کنید تالش بپردازید اصلی بازی به اینکه بدون بار چند کار اول  در که
 .شد خواهید آشنا بازی روند با کامل شکل، این به
 
 روی بر و کنید شروع کمتر  اه رقم با بلکه باال! های مرق با نه ولی کنید. شروع ار بازی بعد ی مرحله در

 ادامه در کنید. جمع مطمئنی اما کمتر  سود مطمئن، راه این از تا کنید برداشت هم پایین های ضریب
 .بروید باال ضریب در برداشت و باال های رقم سمت به اصلی پول  نه خود های سود با بازی

 
 چیزی ببازید را شرط اگر  همچنین و نیدک  می پیدا آشنایی لگوریتما نسبی روند با هم شما رتصو این در
 حساب   در  همچنان  شما پول   اصل  و  اند  رفته  بین  از  امده  بدست  های  سود  فقط  بلکه  اید.  نداده  دست  از

 !باشد می شما کاربری
 

 ت اکان خرید مثل هایی راه کنند. می پیشنهاد هم را دیگری های راه موفقیت برای ها بعضی البته
 یک فرضیه این رد برای. است مبهم دارند کاربرد ها ربات ابن حد چه تا البته!  انفجار بازی  ربات  های
 آن از چرا پس بفروشد را ها ضریب این تواند می که دارد وجود شخصی اگر  . است کافی ساده مثال 
 !برسد؟ باال بسیار و دنینکر  باور سود به جا یک تا کند نمی استفاده خودش برای

 
 در  اگر   دارد.  وجود  انفجار  بازی  های  سایت  در  خودکار  برداشت  عنوان  تحت  واقع  در ربات به  شبیه آپشنی 
 می که دارد وجود خودکار برداشت عنوان تحت تیک یک کنید. توجه بازی به ورود مبلغ تعیین قسمت
 .کنید بازی و روید پیش تر  مطمئن آن از استفاده با توانید

 
 موضوع این بیان بعد اگر  همچنین و دارد وجود فجاران  ازی ب  سایت  روی بر  رایگان صورت به گزینه این
 که بینید می باشید کرده اقدام چیست؟   کازینو  انفجار  بازی  در   خودکار  برداشت اینکه به بردن پی برای و

 چه روی بر  بازی که کنید مشخص شخصا توانید می شما که دارد وجود آن برای العاده فوق مزیت یک
 .شود بسته ضریبی

 
 تا بازی از را ریسک ممکن نحو بهترین به اید توانسته خود های تاکتیک سازی پیاده با شما گونه این

 .دکنی تجربه را باالیی های درآمد موقعی هر  از تر  راحت و کنید دور زیادی حدودی
 
  

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/


 

 

 ترفند برد در بازی انفجار 
 پایین رقم با ابتدایی دست چند در باید شما که است این ما، نظر  مورد انفجار بازی ترفند در اول  گام
 حالت  کمترین  به  را  ریسک  دست  چند  این  برای  باید  که  باشید  داشته  توجه  ضمن  در  کنید.  شروع  را  بازی
 شما  ولی  کشد  می  طول  کمی کار  این  کنید!  شتبردا  هم  پایین  های  ضریب  روی  بر   پس  بکشانید.  ممکن

 .بروید  انفجار  بازی  ترفند  بعدی  گام  سراغ  به  یدتوان  می  که  دارید  را  تضمینی  سود  یک  دقیقه  چند  عرض  در
 
 ضریب  در کنید سعی باید که سنگین شرطی ببندید. سنگین شرط یک که رسیده آن وقت حاال ادامه در

 های دست در شما که باشد می هایی سود همان سنگین شرط این هزینه کنید. برداشت هم باال های
 که  رسیده  این  وقت  حاال  و  اید  کرده  حفظ  را  خود  پول   اصل  هک   دارید  توجه  پس  اید.  آورده  دست  به  قبلی

 .کنید سازی پیاده تان پول  بابت انینگر  از خارج را خود های ریسک بتوانید
 

 سنگین  و  نهایی  شرط  این  برای  باید  شما  البته  خرد.  یم  بیشتری  عمل  آزادی  شما  برای  خاطر  اطمینان  این
 شرط این برای شما ایم. کرده بیان را نکاتی ادامه در آن یبرا که کنید انتخاب را مناسب زمان یک خود
  بازی  بندی  شرط  های  سایت  خلوت های تایم کنید فکر  شاید کنید. انتخاب را زمان بهترین باید نهایی
 .کرد صحبت اطمینان با مورد این در شود نمی زیاد ولی باشد. گزینه بهترین تواند می انفجار

 
 پیدا  انفجار بازی  ترفند  این بهتر  چه هر  ادامه برای را ها گزینه بهترین ایم هتوانست خود ها بررسی در ما

 و پرس کنید. چت باید شما باشد. می انفجار بازی در مستقر آنالین چت در شرکت ها آن از یکی کنیم.
 دوباره خودشان یا و نه؟ یا هستند راضی اخیر  های ضریب از کاربران که شوید این جویای و نیدک  جو
 دست به هدف با همه که دارن وجود هم دیگری زیاد های سوال  البته کنند؟ می بندی شرط به قداما
 .باشد می انفجار  بازی  الگوریتم  فعلی شرایط مورد در اطالعات وردنآ



 

 

 

 بازی  ترفند  این  در  بازی!  شروع  از  قبل  درست  هم  آن  کنندگان  شرکت  لیست  به  بیندازید  نگاهی  توانید  می
 شرط باالیی تعداد اگر اند. کرده شرکت هایی رقم چه با کس هر که بینید می ارک  این اب شما انفجار
 بازی  در  موجود  رقم  وقتی  که  است  داده  نشان  تجربه  کنید.  کنسل  را  خود  شرط  شما  اند  کرده  وضع  سنگین

 امگ کردن کنسل این با شما دارد. دنبال  به را پایین های ضریب در شدن بسته شد بیشتر  حدی یک از
 .اید برداشته خود فعالیت روند در یدرست

 
 می ها دست این ضریب مشاهده با شما باشد. می قبلی های دست مشاهده ها، راه این از دیگر  یکی

 چند  که  بود  گونه  این  به  بازی  روند  اگر   ببینید  چگونه؟  بگیرید.  انفجار  بازی  ترفند  در  درستی  تصمیم  توانید
 کنسل بندی شرط برای را خود تصمیم سریعا شما بود شده داده رانکارب به خوبی های سود اخیر  دست
 .کنید



 

 

 می بسته پایین بسیار های ضریب در که هستیم هایی دست شاهد خوب دست چند از بعد اکثرا زیرا
 قدری به خودتان ادامه در البته که باشد می ها آن از مورد چند فقط باال در شده اعالم های روش شود.
 .ندارید نیاز ها آن به دیگر  که ویدش می ای حرفه

 
 اعالم انفجار بازی ترفند در را اصلی قدم موقع همان در و است سنگین بندی شرط وقت کی دانید می 

 غنیمت را فرصت پس چیست انفجار بازی ترفند دانید می کامل طور به شما که حاال دارید. می بر  شده
 حرفه  از  یکی  عنوان  به  هم شما  زودی  به باشید.  داشته  ندترف  این امنحان در  سعی  حاال  همین  و  بشمارید

 انفجار بازی ترفندهای تمرین و تکرار با فقط گفته این پردازید. می درآمد کسب به یباز این های ای
 .باشد می میسر 

 
 شتهدا  این  بر   سعی  و  بگیرید  فرا  را  انفجار  بازی  ترفند  باید  بیشتر   موفقیت  برای  که  گرفتید  یاد  جا  این  به  تا

 چشم به اینجا در که مهمی نکته اما کنید. تمرین و تکرار را ربات بدون انفجار بازی ترفند این که باشید
 .کنید تست معتبر  های سایت در را ها آن باید شما باشد. می ها آن تمرین و تکرار در خورد می

 
 موضوع این باید شما است. مهم بسیار آن اهمیت که چرا ایم کرده زد گوش مقاله طی در ها بار را این
 به توانید می کازینو انفجار  بازی  ترفندهای  قواعد به توجه بدون و شانس چاشنی با که کنید فراموش را

 .باشید داشته صبر  پس برسید. بای این در خوب های سود
 
 یساز پیاده برای العاده فوق آپشن یک واقع در شما که ستا این آید می پیش که موضوعی اینجا اما

 این  انفجار!  بازی  اپلیکیشن  جز  نیست  چیزی  هم  نآ  دارید.  اختیار  در  شده  معرفی  انفجار  بازی ترفندهای
 گیری فرا از بعد شما که شود می باعث بخشد می شما بازی به که ای العاده فوق سرعت با اپلیکیشن

 .کنید بندی شرط تری باال بسیار سرعت با ها ترفند این
 

 ادامه  را  بازی  هم  اینترنت  ترین  ضعیف  با  توانید  می  شما  نچو  باشد  می  تصور  از  ر ت  فرا  موضوع  این  ارزش
 خود از اید نتوانسته بازی بودن ضعیف  دلیل به که آمده پیش مواقعی برایتان حتم طور به بدهید.
 داشتن  اختیار  در  با  ولی  کرد  طرف  بر  توان  نمی  جوره  چهی  را  مشکل  این  ای  گونه  به  بدهید.  نشان  واکنشی

 خود  برای رایگان  انفجار  بازی  ترفند  کنار  در  را  بیشتری  موفقیت  توانید  می  زیادی  حدود  تا  اپلیکیشن  این
 .بزنید رقم
 
 



 

 

  اس او آی و  اندروید  برای اختصاصی لیکیشناپ با  انفجار بازی سایت معتبرترین   در بازی و نام  ثبت

 
  

 وه برد در بازی انفجار ش نح آموز 
 که را مبلغی میزان شما که شود می درخواست شما از شوید می سایت وارد که ابتدا شما بازی این در
 هزار ۱۰۰ مبلغ دارید قصد مثال  بطور نمایید. مشخص را دهید قرار بازی در بندی شرط برای خواهید می

 می کلیک بازی شروع روی بر و کنید می وارد ار رهزا۰۱۰ عدد دهید. قرار بازی در شروع برای را ناموت
 .کنید

 
 که شود می ظاهر  نمایش صفحه برروی شما برای نموداری و ضریب شروع ی دکمه برروی کلیک از بعد
 .کنید کلیک توقف  ی دکمه برروی شما که زمانی کند. می تغییر  مداوم بطور

 
 داده قرار بازی در که عددی در ماند داهخو باقی نمایش صفحه در که ضریبی و شود می متوقف  بازی
 شروع  را  بازی  ناموت  هزار۱۰۰  با  اگر   یعنی  شد.  خواهید پول   میزان  همان  ی  برنده  شما  و  میشود  ضرب  اید
 موارد  به  اما  شد.  خواهید  ناموت  هزار۲۰۰  مبلغ  برنده  شما  نمایید،  متوقف   ۲  روی  بر  را  ضریب  و  باشید  کرده
 :کنید رعایت را موراد این کنید عیس و نمایید دقت بازی از قبل زیر 

  
 کنید   بازی   مطمئن   اینترنت   با   کنید   سعی   را   انفجار   بازی - ۱
 بازی که صورتی در و شوید متصل اینترنت به حتما   که است نیاز بازی این انجام برای اینکه به توجه با
 که  پولی  تمام  حقیقت  در  و  شد  خواهد  صفر   خودکار  بصورت  ضریب  شود  قطع  شما  اینترنت  و  کنید  آغاز  را
 و  پایدار اینترنت از بازی ینا انجام برای که است بهتر بنابراین باخت. خواهید را اید داده قرار بازی در

 .نمایید استفاده ثابت
  
 است  مهم   خیلی   بازی   این   در   عمل   سرعت   و   تمرکز - ۲
 باشد   بازی به  حواستان شما  که  است  مهم  خیلی  کرد  خواهد تغییر   بسرعت  بازی  ضریب  اینکه  به  توجه  با
 را توقف  ی دکمه اسبمن زمان در که صورتی در چون بازی انجام در باشید داشته باالیی عمل سرعت و
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 سعی بازی این انجام موقع در باخت. خواهید را بازی شما و ایستاد خواهد صفر  برروی ضریب نزنید
 .رود باال تان عمل سرعت تا بگذارید بازی روی را خود تمرکز تمام که کنید

  
 دهید   تغییر   را   خود   پی   آی   ان   پی   وی   از   استفاده   با   کردن   بازی   بار   سه   هر   از   بعد - ۳
 تعداد  به  توجه  با  و  نیست  تصادفی  بصورت  ضریبش انفجار  بازی  که  شود  می  انجام  مختلفی  های  حبتص 

 کرد خواهد رتغیی کاربر پی آی همچنین و اید داده قرار بازی در شرط مبلغ چه اینکه و شما بازی دست
 .است نشده آزمایش و بررسی دقیق بطور موارد این اما
 
 یک با بازی بار ۳ هر از بعد است بهتر  باشد داشته تاثیر شما بازی روند در اتفاق این اینکه برای اما

 آی تشخیص به قادر سیستم تا دهید تغییر  )فیلترشکن( VPN از استفاده با را خودتان پی آی اینترنت
 .باشدن شما پی

  
 . نکنید   بازی   روز   یک   طی   در   بار   ۱۰  از   بیشتر   اکانت   یک   با - ۴

 بعد نیز را خودتان اکانت است بهتر باشد نداشته تاثیر شما بازی در گفتیم باال در که مواردی اینکه برای
 داد  انجام  بررسی هم  شما  بازی و  برد  تعداد  روی  بر  سیستم  که صورتی  در  تا  دهید  تغییر   بازی  بار  ۱۰  هر  از

 .کند شناسایی را شما نتواند
  
 .شوید   بازی   وارد   کم   پول   با   و   ندهید   قرار   بازی   در   یکباره   به   را   پولتان   تمام - ۵

 شانس و ندارد ثابتی روند بازی این زیرا دهید. انجام مختلف  و متعدد دفعات در را بازی که است بهتر 
 انجام  مختلف  دفعات  در  را بازی که  است  بهتر  دلیل  بهمین  باشد.  داشته  تاثیر زیاد بسیار تواند  می  آن  در

 .ببرید باال کار این با را خود برد شانس و داد. نخواهید دست از را بازی که شوید مطمئن تا دهید
 

 کنید کلیک بازی به ورود و نام ثبت جهت
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 شرطی   انفجار   بازی   در  شدن   برنده   راهکارهای 
 برای مختلف  های سایت توسط که هست هم مختلفی موارد شما برای گفتیم باال در که مواردی از جدا
 این که کرد یمخواه بررسی اما گفت خواهیم شما برای هم را موارد این ما است. شده داده قرار شما
 .هستند جو سود افراد برای درآمد کسب و بازاریابی برای تنها اینکه یا هستند واقعی ها روش

  
 افراد از بسیاری و دارد را مختلف  افراد توسط جستجوها بیشترین از یکی مورد این:  انفجار بازی  هک 

 بسیار که است انفجار بازی هک راه این و هستند انفجار بازی در سریع شدن برنده برای راهی بدنبال 
 .گیرد می قرار بررسی مورد افراد توسط زیاد
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 کنید  ثابت  شود  صفر  اینکه  از  قبل  را  بازی  ضریب  که  است  نیاز  کنید  هک  را  انفجار  بازی  بتوانید  اینکه  برای
 که گیرد می صورت ای حرفه هکرهای توسط باشد اگر  و نیست پذیر  امکان کار این که نمایید متوقف  و

 که باشید داشته نظر در باید هم را این البته گیرد. می را کار این جلو و شده توجهم زود بازی سایت
 .ندارند را شدن هک قابلیت معتبر  های سایت

 
  ربات  از  استفاده  با  که  است  این  میرسد  افراد  ذهن  به  بیشتر   که  دومی  مورد:  بازی  ضریب   تشخیص   ربات 
 استفاده  با  شما  و  نباشد  درست  است  ممکن  مورد  این  البته  که  کنند  ریدستکا  را  ضریب  نتایج انفجار  بازی
 امنیت شما که است این مستلزم روش این زیرا باشید داشته نفوذ  بازی در توانست نخواهید ربات از

 میکنند استفاده امنیت افزایش برای سیستم یک از همگی ایرانی های کازینو که کنید ضعیف  را سایت
 .ستندنی نفوذ  قابل که
 

 داده  قرار  را  مختلفی  های  اسکریپت  و  ها  ربات  مختلف   های  سایت  از  بسیاری:  انفجار  بازی   م الگوریت   هک 
 را بازی این های الگوریتم و کنند هک را انفجار بازی متیوانند های الگوریتم این که میشود گفته و اند

 ضریب  تعیین  در  فاوتیمت  موارد  و  نیست  یراحت  این  به  انفجار  بازی  های  الگوریتم  تغییر  البته  دهند.  تغییر 
 .داشت خواهد تاثیر  آن
 

 داده قرار مختلف  های سایت در فروش برای که هایی اسکریپت از یکی:  خودکار بصورت  بازی  انجام 
 و نمایید واگذار سیستم به خودکار بصورت را بازی آن از استفاده با میتوانید شما که است این اند شده

 خواهد نصب firefox برروی اسکریپت این داد. خواهد انجام ارخودک  بصورت را بازی شما برای سیستم
 .گرفت خواهد دست در را بازی کنترل  و شد

 
 می پر ها اسکریپت این خرید با را سودجو افراد جیب فقط و ندارد چندانی کاربرد هم مورد این البته
 دسترسی  ها  اسکریپت  این  به  کسی  اگر   نخورید.  الاص   را  افراد  این  فریب  هستند.  آنها  واقعی  برنده  و  کنید

 را آن تبلیغ با اینکه نه خب. آورد می در پول  آن با و ندارد را ای دیگه کس به فروش به نیاز باشد داشته
 .بفروشد دیگر  افراد به
   

 انفجار  بازی   برای  معتبر  های   سایت  ویژگی 
 قرار شما اختیار در انفجار بازی برای را برمعت  سایت  یک های ویژگی داریم تصمیم مقاله نای ادمه در

 فعال بسیاری های سایت حاضر  حال  در. کنیم بازگو را خوب سایت یک های ویژگی کلی طور به و دهیم



 

 

 ارائه بندی شرط زمینه در را مختلفی خدمات ها سایت کنند. می فعالیت انفجار با مرتبط به که هستند
 .کنند جذب را بیشتری کاربران بتوانند تا کنند می

 
  با  انفجار بازی  سایت  بهترین دنبال  به ایرانی بندی شرط های سایت میان در هم شما زیاد احتمال به

 نقش  شما  پول   شدن  برابر  چند  در  تواند  می  که  دارد  مهمی  نقش  بازی  این  در  ضریب  هستید. باال  ضریب 
 شامل   را  خوبی  های  ویژگی  و  االب  ضریب  باید  معتبر   سایت  یک  موضوع  همین  خاطر   به  کند.  ایفا  را  مهمی
 .دانست انفجار بازی سایت بهترین بتوان تا باشد

 
 آنالین   انفجار   بازی   برای   مناسب   سایت   یک   مختلف  های   ویژگی 
 این در انفجار  بازی. آیند می حساب به کازینویی های بازی پرطرفدارترین از ۲ و ۱ انفجار:  آنالین  کازینو 
 انجام  برای  زیادی  کاربران  شود  می  باعث  موضوع  همین  و  است  برخوردار  باالیی  ضرایب  از  ها  سایت  نوع
 .شوند جذب هایی سایت همچون به بازی این
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 پرداخت درگاه ، بندی شرط های سایت با کاربران همیشگی معضالت از یکی: پرداخت مستقیم  درگاه
 راحتی  به کدام هیچ اما  ددار  وجود  ها  سایت  در  حساب  کردن شارژ  برای  بسیاری های  راه  باشد.  می  آنها
 شوید، می وارد آن به سایت”  به “ورود طریق از که بندی شرط سایت نیستند. مستقیم پرداخت درگاه
 اکانت  راحت  خیال   با  امن  محیطی  در  توانید  می  شما  آن  کمک  به  باشد  مستقیم  پرداخت  درگاه  دارای  اگر 
 .کنید شارژ خود بانکی کارت با را خود

 
 سایت یک باشد. می انفجار بازی  سایت  بهترین ویژگی دیگر  کاربران وجه سریع اختپرد:  سریع واریز 
 برای عالی عملکرد یک مورد این که داد خواهد انجام ممکن زمان کمترین در را شما های واریزی خوب
 .آید می حساب به ها سایت

 
 گرفته نظر  در خود ربرانکا برای ها سایت این که است ای جایزه بیشتر  شارژ درصد ۳۰ تا ۲۰:  بونوس

 .کرد خواهید دریافت خود حساب در بیشتر  پول  درصد ۳۰ ناموت هزار ۲۰۰ باالی واریز هر  برای شما اند.
 

 های  کد  دستکاری  با  که هستند  هم  ها  سایت  از  بسیاری که بدانید  باید دادیم که  توضیحاتی  همه  از  بعد
 دور  چند طی در اید شده برنده را خوبی مبلغ شما هک زمانی در که کنند می ریزی برنامه طوری بازی این
  سایت  یک انتحاب که بدانید پس. کنند می تبدیل باخت به را ینآنال  انفجار بازی در شما برد ی همه
 کد ها سایت این در نباید پس. است تر اهمیت با بازی این در شما مهارت از انفجار بازی برای معتبر 
 .باشد داشته وجود مخرب های

 
 که نمک  عرض خدمتتان هستید تقلب های کد آوردن دست به دنبال به هم شما اگر  : بازی  ترفند  کد 

 .ندارد خارجی وجود کدها این و داشت نخواهد ای نتیجه شما تالش
 

 به  کنند هک  را بازی  این  توانند  می  که  بگویند  شما به  جو  سود  افراد  دارد  امکان  گاهی : انفجار  بازی   هک 
 .نیستند بیش کالهبردارانی آنها کنیدن باور وجه هیچ
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 است؟   سایتی   چه  انفجار   بازی  برای   سایت   بهترین 
 را های ویژگی باید آنالین انفجار  بازی  برای معتبر  سایت  یک گفتیم و کردیم بررسی باال در که همانطور

 و بندی شرط های یتسا در فعال  کاربران نظرات به توجه با شود. متمایز ها سایت سایر  از تا باشد. دارا
 .است داده انجام برتر  شرط سایت در ما تیم که تحقیقاتی و انفجار بازی های سایت الخصوص علی

 
 برداشت   و  واریز  و  و  بوده  المللی  بین  مجوز  دارای  که  آنالین  رانفجا  بازی  های  سایت  معتبرترین  و  بهترین
  و  بهترین  لیست  در سایت این است. باهیس پین  بندی  شرط  سایت . باشد می آنی ها آن در جوایز

 رضایت  کاربران و بوده باالیی اعتبار دارای دارند فعالیت ایران در که بندی شرط های  سایت  معتبرترین 
 .دارند زیادی

  

 
 

https://gopn.xyz/jys
https://shartebartar.com/betting-sites-list/
https://shartebartar.com/betting-sites-list/
https://gopn.xyz/jys


 

 

 :کرد اشاره زیر  موارد به توان می باهیس  پین  سایت یمزایا و امکانات از

 
 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 خت باندرگاه پردا     
 یدیجیتال/پارس پ

 واریز آنی جوایز     

 ی اپلیکیشن اختصاصی آندروید و آی او اسدارا     

 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 رایش شرطیت ویقابل     

 کش اوت )سرمایه شما در امنیت کامل است(     

 ویژه سوپر بت : ثبت شرط با باالترین ضریب قابلیت     

 بانس های متفاوت و ویژه/ شارژ هدیه اولیه     

 انواع آپشن های متفاوت     

 رژ حسابسیستم درگاه مستقیم گو پی پرو و سهولت در شا     

 اولیه هدیه رژشا دریافت + باهیس پین انفجار بازی سایت در نام ثبت
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 انفجار   کازینو   بازی  ترفندهای  آموزش 
 راه  دنبال  همواره  دربیاورند  پول   بازی  این  از  خواهند  می  و  دهند  می  انجام  را  بازی  این  که  افرادی  از  خیلی
 دارد.  ترفندهایی  یکسری  شرطی  انفجار  بازی چیست؟  انفجار  بازی  ترفند. هستند  برد  برای  ترفندهای  و  ها
 .شوید برنده بازی این در توانید می ترفندها این از استفاده و تندانس  با که
 
 کنید   شروع   را   بازی   کم(   )مبلغ   کم   شرط   با - ۱

 های بازی با تازه شما اگر  است. بازی شروع یبرا ها ترفند ترین مهم از ، کازینو انفجار بازی  ترفند این
 در حتما که کنیم می توصیه هستید. کار تازه اصطالح در و اید شده آشنا انفجار بازی مخصوصا و کازینو
 دست از یکجا را خود اولیه سرمایه و پول تمام ناخواسته تا کنید شروع کم مبلغ و پول  با کار ابتدای
 .ندهید

 
 شما کلی پول  مقدار به ستگیب و شود. شروع ناموت هزار ۱۰ تا ۵ حدود از تواند میی معموال مقدار این
 استرس، و دغدغه بدون انفجار بازی شروع در شما کم مقدار با کنید. می بازی وارد ابتدا در که دارد نیز

https://shartebartar.com/casino/


 

 

 توانید  می  کازینو  های  بازی  انینقو  یادگیری  با  و  رفته  رفته  نهایت  در  و  دهید. می  انجام  را  بازی  تر  راحت
 .گرفتید یاد بهتر  را بازی شما که زمانی البته شوید. برنده و دهدا افزایش را شرط هر مقدار یا خود شرط

 
 دهید   انجام    آرام   و   ساکت   مکانی    و   جا   در   را   شرطی   انفجار   بازی - ۲

  انفجار  بازی سایت  انندم بندی شرط های بازی در را پول  زیادی مقدار شما که اصلی دالیل از یکی
 بازی  گونه  این  در  اگر   و  دهید.  می  انجام  عجله  با  را  ها  بازی  گونه  این  شما  که  است  این  بازید،  می شرطی 

 خاطر آرامش با که کنید سعی پس ببازید. را بیشتری پول سریع خیلی است ممکن کنید عجله خیلی ها
 .بریدب لذت و داده انجام را بازی این آرام و ساکت درجای و
 
 کنید   استفاده   بندی   شرط   اسراتژی   و   سیستم   یک   از   انفجار   کازینو   در - ۳

 مدلی   طبق  بر  را  خود  بعدی  شرط  که  کنید  استفاده  مدلی  و  استراتژی  از  ، انفجار  بازی   سایت در  کنید  سعی
 ۵۰ فرضا را خود شرط بردید، که بار هر  مثال، برای دهید. تغییر  است، رفته پیش خود قبلی شرط که

  دهید. افزایش ددرص 
 

 خود برد شانس بتوانید شما که اند آمده وجود به دلیل این به بینی پیش و بندی شرط های استراتژی
 مدت بلند برای و دهید، افزایش مدت کوتاه برای شرطی های بازی دیگر  و آنالین انفجار بازی در را

 .داد نخواهد افزایش را برد احتمال 
 

 یا ازیب در را خود شرط مقدار باختید، که بار هر  که است این آنالین انفجار بازی  ترفندهای  از دیگر  یکی
 .گویند  می مارتینگل ترفند  این به  اصطالحا  که  کنید.  برابر   دو  دهید،  می  انجام که  دیگری  های  بازی  دیگر 

https://shartebartar.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af%d9%84/


 

 

 
 

 شرطی   انفجار  بازی   مورد   در  سواالت   ترین   متداول 
 
 شد؟   برنده   توان   می   انفجار   بازی   در   آیا - ۱

 احتیاج  کازینویی  های  بازی  بقیه  مثل  نیز  بازی  این  که  است  این  بدانید  باید  که  مواردی  ترین  مهم  از  یکی
 رعایت  بازی  این  در  باید  که  چیزی  اما  شد.  پیروز  آن  در  توان  می  پس  و  دارد  یادگیری  و   تجربه  و  مهارت  به

 ادامه  صورت  در  یا  و  شوید  خاج  بازی  از  و  نکنید  بازی  کنید  سعی  برد  و  پیروزی  موقع  در  که  است  این  کنید
 .دهید ادامه کردن بازی با دوباره بعد و باشید گر نظاره فقط و کرده صبر  دست چند بازی

  

https://gopn.xyz/jys


 

 

 کرد؟   هک   را   بازی   این   توان   می   و   ؟   شود   می   هک   انفجار   بازی   آیا - ۲
 شده نوشته بازی این برای که هایی الگوریتم که است نای هم امر  این دلیل نیست. پذیر  امکان اصال
 هک  را  بازی  این  طریق  آن  از  بتوان  که ندارد  وجود  روشی  و  یابند  می  تغییر   مداوم  طور  به  و  همواره  است
 .دهیدن هدر را خود وقت و پول  و نخورید را بردار کاله افراد گول پس کرد.

  

 ؟   شد   برنده   توان   می   انفجار   بازی   ربات   از   استفاده   با   آیا - ۳
 صاحبان اکثرا کنند می بازی این ربات فروش به اقدام که کسانی که است این بدانید باید که چیزی
 باشند  می  سودجویی  افراد  یا  دارند  را  شما  از  کالهبرداری  قصد  روش  این  به  که  هستند  انفجار  های  سایت

 اگر نخورید. را سودجو افراد این فریب که باشد مراقب پس کنند. می استفاده سوء شما گیساد  از که
 .فروشد  نمی  را  آن  موقع  هیچ  بیاود  در  پول   انفجار  بازی  در  بتواند  آن  طریق  از  که  باشد  داشته  رباتی  کسی

  

 است؟   کدام   انفجار   بازی   سایت   بهترین   و   معتبرترین - ۴
 سایت،  همه  این  میان  در  اما  کنند.  می  ارائه   و  داشته  را  بازی  این  زینوییکا  و  بندی  شرط  های  سایت  اگثر 

. دهند می انجام کالهبرداری روش این با و کنند می استفاده مخرب کدهای از ها سایت این از بعضی
 شما مقاله این به مراجعه با که کردیم ارئه را معتبر  بندی شرط های سایت از لیستی قبل مقاالت در ما
 اما نمایید. انتخاب را خود دلخواه سایت و شده آشنا معتبر  سایت یک انتخاب معیارهای با وانیدت می

 پیشنهاد  بازی این انجام برای شما به را باهیس پین  بندی شرط سایت ما کاربران ارسالی نظرات برطبق
 .دهیم می

 نفجارا بازی سایت به ورود

 
 شود؟   می   بازی   هم   آفالین   انفجار   بازی   آیا - ۵

 بازی  این  اینکه  یا  داد  انجام  نیز  آفالین  بصورت  را  بازی  این  توان  می  آیا  که  داشتند  سوال   افراد  از  ببسیاری
 وجود آنالین حالت در تنها شرطی بازی که گفت باید جواب در است؟ انجام قابل آنالین بصورت تنها
 مانند عناوینی با شما است مکنم ها سایت از بسیاری در اما نداریم آفالین بازی نوانع  با چیزی و دارد
 .باشید کرده برخورده آفالین ربات یا افزار نرم

 
 ابتدا  بازی  برای  باید  شما  همچنین  آمد.  نخواهند  شما  کار  به  و  نیستند  دقیق  اصالا   ها  ربات  یا  افزار  نرم  این
 آنالین صورتب بازی های الگوریتم موقع آن و شوید کازینو های بازی و آنالین انفجار بازی  سایت  وارد

https://gopn.xyz/jys


 

 

 و ریاضی محاسبات اساس بر  و پیشرفته بسیار نیز انفجار بازی  الگوریتم . نمود خواهند کار شما برای
 برای باید بازی سایت زیرا داد انجام  آفالین بصورت را شرطی بازی توان نمی بنابراین. است تصادف

 .دهد انجام ریزی برنامه شما

 کن بازی حاال همین
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