لیست معتبرترین سایت های شرط بندی با درگاه مستقیم
بانکی و واریز مستقیم

با ت وجه به گسترش سایت های شرط بندی در ایران و نبود مرجعی معتبر برای شناسایی و پیدا کردن
سایت های معتبر پیش بینی و شرط بندی ،بر آن شدیم تا لیست معتبرترین سایت های شرط بندی با
درگاه مستقیم بانکی ایرانی و خارجی (سایت هایی که به ایرانیان نیز خدمات ارائه می دهند و دارای
پشتیبانی آنالین هستند) را خدمت شما کاربران عزیز معرفی کنیم .
تا بتوانید با شناخت این سایت ها ،انتخابی درست انجام داده و در جایی معتبر و امن شرط خود را ثبت
نموده و از سایت های نامعتبر در امان بمانید .در ادامه اول معیارها و فاکتورهای کلیدی برای انتخاب
یک سایت شرط بندی مورد اعتماد را بررسی کرده و بعد لیستی جامع و کامل از سایت های پیش بینی
فوتبال و سایر ورزش ها را معرفی می کنیم.

یک سایت شرط بندی معتبر چه خصوصیاتی دارد؟
قبل از اینکه به بررسی این سوال بپردازیم که سایت های شرط بندی معتبر دارای چه خصوصیاتی هسنند.
اول به بررسی چند سوال مهم در این باره که خیلی ها در ذهنشان دارند می پردازیم .از سواالتی مهم و
متداولی که اکثر افرادی که دنبال یک سایت شرط بندی هستند همواره می پرسند این است که:
o

اصال یک سایت شرط بندی چه خصوصیاتی دارد؟ که دیگر سایت ها این خصوصیات و معیارها
را ندارند؟

o

از کجا به راحتی یک سایت مورد اعتماد را از یک سایت کاله بردار تشخیص بدهیم؟

o

آیا سایت های پیش بینی که توسط افراد معروف اینستاگرام(شاخ های مجازی) معرفی می
شوند ،قابل اعتماد هستد؟

o

آیا صرفا با دیدن تبلیغ یک سایت پیش بینی در کانال یا جاهای دیگر می توان به آن سایت
اعتماد کرد؟

o

و  ...خیلی سواالت دیگر که تک تک شما در ذهنتان دارید.

امروزه راه اندازی یک سایت شرط بندی خیلی راحت شده است و خیلی از افراد(مخصوصا شاخ های
مجازی) با قصد کاله برداری و خرید یک اسکریپت  50هزار تومانی اقدام به راه اندازی یک سایت پیش
بینی برای خود می کنند و با تبلیغ سایت خود در فضای مجازی اقدام به جذب کاربر کرده و بعد از برد
افراد با بهانه های مختلف پول افراد را پرداخت نمی کنند .
اولین نکته که شما باید بدانید این است که راه اندازی یک سایت شرط بندی معتبر با مجوز بین المللی
به این راحتی ها که این افراد این کار را انجام می دهند ،نیست و نیازمند پشتوانه قوی مالی خیلی زیاد
و یک تیم بزرگ و حرفه ای می باشد .پس این موارد را باید مد نظر قرار داده و فریب این افراد را نخوریم.

فاکتورها و معیار های انتخاب یک سایت شرط بندی معتبر
فاکتورها و معیارهای متفاوتی وجود دارد برای اینکه یک سایت شرط بندی مورد اعتماد و معتبر را
شناسایی کنیم .شما با دانستن این معیارها به راحتی می توانید یک سایت معتبر را از نامعتبر تشخیص
دهید .این معیارها عبارتند از:
مجوز بین المللی
پشتیبانی  24ساعته و آنالین
داشتن باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
سیستم واریز و برداشت جوایز  :درگاه مستقیم بانکی/کارت به کارت
داشتن اپلیکیشن اختصاصی آندروید و آی او اس
مجوز بین المللی

پشتیبانی از انواع ورزش ها و تمام بازی های کازینویی
در کشورهای مختلف برندهای بسیار م عروف و بزرگی در زمینه شرط بندی فعالیت چشمگیر دارند و در
هر کشوری نیز سازمان هایی موجودند که وظیفه تنظیم قوانین مربوط به شرط بندی آن هم به صورت
آنالین را دارند .چنین سازمان هایی معتبر بوده و به سایت های شرط بندی که قصد فعالیت دارند ،در
صورتی که تایید اعتبار گردند ،مجوز فعالیت می دهند .
این سازمان ها همچنین قوانینی را در رابطه با فعالیت سایت های شرط بندی در کشور مربوطه وضع و
بر این قوانین نظارت دارند .شاید با خود بیندیشید که منظور از قوانین وضع شده چه قانون هایی است؟
پاسخ شما این است که در این رابطه قوانینی سخت گیرانه وضع شده که زمینه های فعالیت و نیز عدم
فعالیت برای سایت پیش بینی را مشخص می سازد.

پشتیبانی  24ساعته و آنالین
یکی دیگر از ویژگی های یک سایت شرط بندی معتبر  ،داشتن پشتیبانی  24ساعته آنالین و پاسخگو
می باشد .که با ارائه پشتیبانی  ۲۴ساعته و  ۷روز در هفته خود ،پاسخگوی سواالت تمامی کاربران باشد.
بطوری که اگر کاربری در هر ساعتی از شبانه روز که به مشکلی برخورده باشد ،بواند با خیالت راحت پیام
داده و در اسرع وقت جواب سوال خود را دریافت کند .
همچنین تیم پشتیبانی سایت های شرط بندی خوب ،باید با حوصله و بسیار مودبانه مشکالت شما را
حل کرده و شما را راهنمایی کنند .بسیاری از کاربران پیام هایی را برای سایت شرط برتر ارسال کرده اند
که پشیبانی بعضی از سایت ها با بی احترامی و بی حوصلگی با آنها برخورد کرده اند .پس پشتیبانی
یکی از حیاتی ترین بخش های یک سایت می باشد که کاربران با آن تعامل دارند و این بخش باید به
بهترین شکل ممکن با کاربران برخورد نمایند.

داشتن باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
از مهم ترین مزیت های یک سایت شرط بندی می توان به ارائه باالترین ضرایب پیش بینی نسبت به
سایت های دیگر اشاره کرد .این روزها خیلی از کاربران به دنبال سایتی هستند که باالترین ضرایب پپیش
بینی را دارد تا شانس برد خودشان را باال ببرند و باید سایت ها به این مورد توجه ویژه ای داشته باشند.

سیستم واریز و برداشت جوایز  -درگاه مستقیم بانکی
یکی از مهم ترین بخش های یک سایت شرط بندی معتبر قطعا سیستم واریز و پرداخت جوایز می باشد.
هر چقدر یک سایت از روش ها و شیوه های مختلف واریز و برداشت پشتیبانی کند .نشان از قدرت آن
سایت می باشد .این روزها روش های متفاوتی بوجود آمده اند که کاربران بدون هیچ مشکلی می توانند
وایز و برداشت پول انجام دهند .از بهترین سیسم های واریز پرداخت می توان به شارز از طریق درگاه
مستقیم بانکی /سیستم گو پی پرو /کارت به کارت /پرفکت مانی /بیتکوین و  ...اشاره کرد.

داشتن اپلیکیشن اختصاصی سایت شرط بندی
یکی دیگر از مالک ها و معیارهای الزم برای شناخت سایت های شرط بندی و پیش بینی معتبر  ،داشتن
اپلیکیشن اختصاصی است .سایت پیش بینی که اپلیکیشن اختصاصی مخصوص خود را دارند برای
کاربران بسیار راحت تر است که پیش بینی و شرط خود را ثبت کنند و شما می توانید فقط با ورود به
اپلیکیشن ،وارد بازی دلخواه شده و به راحتی بازی کنید .
واریز و برداشت از درگاه مستقیم بانکی نیز بسیار راحت تر خواهد بود .داشتن اپ مخصوص سایت،
نشان از یک تیم فنی قوی در پشت صحنه سایت است و سایت را تبدیل به یکی از معتبرترین سایت
های شرط بندی می کند.

پشتیبانی از انواع ورزش ها و تمام بازی های کازینویی
یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه نمود .پشتیبانی سایت از انواع ورزش ها و بازی های کازینویی
است .مطمئنا سایت شرط بندی که از تمام ورزش ها و بازی های کازینویی پشتیبانی می کند .دارای
اعتبار باالیی می باشد که آن را از دیگر سایت ها متمایز می کند.

لیست سایت های شرط بندی معتبر با درگاه مستقیم از نگاه کاربران

 .1سایت شرط بندی پین باهیس ) (Pinbahisامتیاز )(5/5

سایت شرط بندی پین باهیس در سال  ۲۰۱۴در کشور ترکیه فعالیت خود را شروع کرد و در طی مدت
کوتاهی به یکی از بهترین و معتبرترین سایت های شرط بندی در این کشور تبدیل شد .در تابستان سال
 ۲۰۱۸این سایت فعالیت اصلی خود را در ایران شروع کرد و در زمان کوتاهی توانست در ایران نیز
محبوبیت قابل توجهی کسب کند .
این سایت دارای مجوز و الینسنس جهانی می باشد که تضمین کننده قدرت مالی مجموعه پین باهیس
است .که به کاربران این اطمینان خاطر را می دهد که هر مبلغی که برنده شوند پرداخت در سریع ترین
زمان انجام می گیرد .سایت پین باهیس دارای درگاه مستقیم بانکی امن گو پی پرو می باشد .که واریز
و برداشت پول را به راحتی میتوان در آن انجام داد.

از جمله مزیت های دیگر سایت ،پشتیبانی از انواع ورزش ها و بازی های کازینویی با باالترین ضرایب
می باشد .که این سایت را به یکی محبوب ترین سایت های شرط بندی تبدیل کرده است .پین باهیس
معتبرترین و مورد اعتمادترین سایت پیش بینی می باشد.

مجوز و الینسنس بین المللی
پشتیبانی  ۲۴ساعته و آنالین
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم/کارت به کارت/پرفکت مانی/کد ووچر /بیت کوین
واریز آنی جوایز
دارای اپلیکیشن اختصاصی آندروید و آی او اس
پشتبانی از انواع رشته های ورزشی و تمام بازی های کازینویی
بازی انفجار با ضرایب باال
ضمانت بازگشت وجه
قابلیت ویرایش شرط /ایجاد تغییرات/اضافه کردن شرط/حذف کردن 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

همین حاال پیش بینی کن

 .2سایت شرط بندی پرس پوکر ) (PersPokerامتیاز )(5/5

سایت شرط بندی پرس پوکر یکی از بهترین سایت های تخصصی در زمینه پوکر آنالین می باشد .این
سایت دارای مجوز و الینسنس جهانی در زمینه پوکر و بازی های کازینو می باشد .در این سایت انواع
باز ی های پوکر با میزهای اختصاصی و منحصر به فرد موجود می باشد .از دیگر بازی های موجود در
سایت می توان به تخته نرد و بازی انفجار و اسالت های متنوع کازینویی اشاره کرد.

مجوز و الینسنس بین المللی
پشتیبانی  ۲۴ساعته و آنالین
باالترین ضرایب کازینو
درگاه پرداخت بانکی مستقیم/کارت به کارت/پرفکت مانی/کد ووچر /بیت کوین
واریز آنی جوایز
دارای اپلیکیشن اختصاصی آندروید  /نرم افزار مکینتاش  /نرم افزار ویندوز
انواع بازی های پوکر با تورنمنت های روزانه و هفتگی
پشتبانی از تمام بازی های کازینویی
بازی تخته نرد آنالین
بازی انفجار با قابلیت بستن  ۲شرط و ضرایب باال
برترین و جذاب ترین اسالت های جهان
ضمانت بازگشت وجه
کش اوت (سرمایه شما در امنیت کامل است)
بانس های متفاوت و ویژه /شارژ هدیه اولیه
انواع آپشن های متفاوت
سیستم درگاه مستقیم گو پی پرو و سهولت در شارژ حساب

 .3سایت شرط بندی وان ایکس بت ) (1xbetامتیاز )(4/5

سایت شرط بندی XBET 1در اصل یک سایت روسی است که تقریبا در تمام زمینه شرط بندی ورزشی
فعالیت دارد .و جزء سایت های معروف و پر طرفدار می باشد.
مجوز و الینسنس بین المللی
پشتیبانی آنالین دارد اما پشتیبانی تلگرام و واتس آپ ندارد
ضرایب باال پیش بینی ورزشی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم/کارت به کارت/پرفکت مانی /بیت کوین
واریز آنی جوایز
دارای اپلیکیشن اختصاصی آندروید و آی او اس
پشتبانی از انواع رشته های ورزشی و تمام با زی های کازینویی
ضمانت بازگشت وجه
کش اوت (سرمایه شما در امنیت کامل است)

بازی انفجار با ضرایب باال
قابلیت ویرایش شرط /ایجاد تغییرات/اضافه کردن شرط/حذف کردن شرط
بانس های متفاوت و ویژه /شارژ هدیه اولیه
قابلیت ویژه سوپر بت  :ثبت شرط با باالترین ضریب

 .4سایت شرط بندی بت بال  (Betball90) 90امتیاز )(3/5

سایت شرط بندی بت بال  90متعلق به مافیای سایت های شرط بندی معروف به مونتیگو یا همان
فرشید امیر شقاقی است .که جز اولین افراد در ایران بوده که سایت پیش بینی راه اندازی کرده است.
این فرد همچنین سایت های بسیاری را برای شاخ های مجازی باز کرده و از این راه درآمد کسب می
کند.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم  /کارت به کارت  /پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
دارای بازی انفجار قدیم و جدید
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .5سایت شرط بندی تک بت ) (Takbetامتیاز )(3/5

سایت شرط بندی تک بت یکی از سایت های قدیمی در این حوضه به شمار می آید .تک بت فعالیت
خود را از سال  ۱۳۹۲آغاز کرده است .این سایت تمامی امکاناتی که یک سایت شرط بندی حرفه ای که
باید داشته باشد را دارد.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم  /کارت به کارت  /پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی

ضمانت بازگشت وجه
دارای بازی انفجار
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .6سایت شرط بندی بت فوروارد ) (Betforwardامتیاز )(3/5

سایت شرط بندی بت فوروارد از سایت های شناخته شده در ایران است .که دارای اپلیکیشن اندروید و
بازی های کازینویی و دارای بانس و جوایز است.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم  /پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه

دارای بازی انفجار
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .7سایت شرط بندی بت فا ) (Betfaامتیاز )(3/5

سایت شرط بندی بت فا نیز یکی دیگر از سایت های قدیمی است .این سایت دارای کازینو آنالین و
بازی های ورزشی برای شرط بندی بوده و دارای پشتیبانی  ۲۴است .این سایت خیلی شبیه سایت تک
بت بوده و احتماال توسط یک فرد اداره می شود.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم  /پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه

دارای بازی انفجار
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .8سایت شرط بندی بتکارت ) (Betcartامتیاز )(3/5

سایت شرط بندی بتکارت یکی از سایت های قدیمی در این حوزه بوده و در اصل یک سایت ترکیه ای
می باشد .و از کاربران ایرانی نیز پشتیبانی می کند.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم  /پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه

واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .9سایت شرط بندی کانن بت ) (Canonbetامتیاز )(3/5

سایت شرط بندی کانن بت یک سایت خارجی است و از کاربران ایرانی نیز پشتیبانی می کند .این سایت
نیز در شبکه های اجتماعی تبلیغات خود را قرار میدهد و از این طریق کاربر جذب میکند.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم  /پرفکت مانی/وب مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی
کش اوت

بازی انفجار با ضرایب باال

.10

سایت شرط بندی بت برو ) (Betboroامتیاز )(3/5

سایت شرط بندی بت برو از جمله سایت هایی است که به خوبی توانسته در میان کاربران ایرانی
محبوبیت قابل قبولی را کسب نماید.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم  /پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

.11

سایت شرط بندی حضرات ) (Hazaratامتیاز )(2/5

سایت شرط بندی حضرات متعلق به پویان مختاری خواننده و از شاخ های اینستاگرام می باشد .این
سایت با لطف تبلیغ های پویان مختاری در فضای مجازی توانسته بازدیدکننده خوبی را جذب کند.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم  /کارت به کارت  /پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی

ضمانت بازگشت وجه
دارای بازی انفجار قدیم و جدید
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

.12

سایت شرط بندی رومابت ) (Romabetامتیاز )(2/5

سایت شرط بندی رومابت نیز از جمله سایت هایی است که این روزها به تبلیغات زیاد خود را در میان
دیگر سایت هایی که در ایران فعالیت می کنند اضافه کرده است.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم  /پرفکت مانی  /ووچر
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
دارای بازی انفجار
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .13سایت شرط بندی یاس بت ) (Yasbetامتیاز )(2/5

سایت شرط بندی یاس بت یکی دیگر از سایت های ایرانی است که فعالیت زیادی داشته و انواع بازی
های ورزشی و پوکر  ،رولت و بازی هایی نظیر سنگ کاغذ گیچی در آن وجود دارد و به تازگی بازی انفجار
نیز به سایت اضافه شده است.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم  /پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
دارای بازی انفجار

واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .14سایت شرط بندی الیو بت ) (Live betامتیاز )(2/5

سایت شرط بندی الیو بت متعلق به داوود غفاری یکی از شاخ های اینستاگرام معروف به آقای هزینه
است که حدودا  ۳سال که توسط این شخص در اینستاگرام تبلیغ می شود .بیش ترین بازدید این سایت
از پیج شخصی آقای هزینه و تبلیغ در کانال های تلگرامی انجام می شود.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم  /پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .15سایت شرط بندی هتریک ) (Hattrickامتیاز )(2/5

سایت شرط بندی هتریک بت تقریبا  ۱سال است که راه اندازی شده و فعالیت دارد . hattrick bet
تبلیغات گسترده ای را در تلگرام جهت جذب کاربر آغاز کرده است.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم/کارت به کارت/پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی
کش اوت

بازی انفجار

 .16سایت شرط بندی مستر بت ) (Mr betامتیاز )(2/5

سایت شرط بندی مستر بت یکی از سایت های زیرمجموعه مونتیگو می باشد .که مدیر این سایت یکی
از خواننده های معروف به اسم ساسی مانکن می باشد.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .17سایت شرط بندی وین  (win90) 90امتیاز )(1/5

سایت شرط بندی وین نود یکی از قدیمی ترین سایت های کازینو آنالین می باشد .این سایت متعلق
به رها اعتمادی مجری قدیمی شبکه منو تو می باشد .که درحال حاضر در لندن سکونت دارد.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم/کارت به کارت/پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی
کش اوت

بازی انفجار با ضرایب باال

 .18سایت شرط بندی پورتو بت ) (Portobetامتیاز )(1/5

سایت شرط بندی پورتو بت متعلق به یکی از رپرهای معروف بهزاد لیتو می باشد .این سایت از اسکریپت
مشابهی استفاده می کند که اکثر افراد معروف و شاخ های مجازی مورد استفاده قرار داده اند.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم/کارت به کارت/
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .19سایت شرط بندی تاینی بت ) (Tinybetامتیاز )(1/5

سایت شرط بندی تاینی بت  2سالی است که شکل گرفته و یکی از سایت های زیر مجموعه پابلوبت
است که توسط علیشمس خواننده رپ فارسی مدیریت می شود .بیشتر معرفی سایت تاینی بت هم از
طریق مدیریت آن انجام می شود و هیچ صفحه تلگرام فعالی ندارد.
مجوز بین المللی
پارس پی (کارت به کارت) /ووچر پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه

واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .20سایت شرط بندی منوتوبت ) (manotobetامتیاز )(1/5

سایت شرط بندی منوتوبت فعالیت خود را از سال  2016آغاز کرده و در زمینه شرط بندی فوتبال بسیار
شناخته شده است و جایگاه خاصی را برای خودش در میان سایتهای مختلف ایجاد کرده است .در
ادامه راجع به عملکرد این سایت برای شما توضیحاتی خواهیم داد تا آشنایی بیشتری داشته باشید.
مجوز بین المللی
شارژ حساب بصورت کارت به کارت /ووچر پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن اندروید
بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .21سایت شرط بندی تک برگ ) (Takbargامتیاز )(1/5

سایت شرط بندی تک برگ یک سایت ساده در عرصه پیش بینی ورزشی هست که نقاط ضعف زیادی
را داد .این سایت بازی های فوتبال بعضی لیگ ها رو برای پیش بینی فقط داراست و از ضعیف ترین
سایت های بت در این زمینه به شمار میرود.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم/کارت به کارت/
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی

کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .22سایت شرط بندی تک شوت ) (Takshootامتیاز )(1/5

سایت شرط بندی تک شوت از جمله سایت هایی است که به تازگی به این عرصه پا گذاشته است .و با
توجه به تبلیغات مختلف خود در شبکه های اجتماعی توانسته خود را به کاربران معرفی نماید.
مجوز بین المللی
پارس پی/کارت به کارت/ووچر پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .23سایت شرط بندی آی آر بت (irbet365) 365امتیاز )(1/5

سایت شرط بندی آی آر بت  365نیز یکی دیگر از سایت های ایرانی است که مدت کمی است در این
زمینه فعالیت می کند .این سایت با ظاهری ساده توانسته کابران مخصوص به خودش را جذب نماید.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم/کارت به کارت
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
تمام بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی
کش اوت

بازی انفجار با ضرایب باال

 .24سایت شرط بندی پیام صادقیان ) (Ps11امتیاز )(1/5

این روزها بازار ورود افراد معروف به سایت های شرط بندی خیلی داغ شده است .از جمله این افراد پیام
صادقیان فوتبالیست سابق باشگاه پرسپولیس است .که با تاسیس سایت شرط بندی پیام صادقیان
Ps11و (sxitynine) 69پا به این عرصه گذاشته است.
مجوز بین المللی
درگاه پرداخت بانکی مستقیم/کارت به کارت
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .25سایت شرط بندی پارس گل ) (ParsGoalامتیاز )(1/5

سایت شرط بندی پارس گل یکی از سایت های تازه تاسیس و نوپا در این حوضه است .که با یک قالب
و ظاهری ساده قابل مشاهده است .
مجوز بین المللی
کارت به کارت /ووچر پرفکت مانی/کارت شارژ آپلود ماتریکس
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه

واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .26سایت شرط بندی باالگل ) (Balagolامتیاز )(1/5

سایت شرط بندی باالگل نیز از جمله سایت های تازه تاسیس می باشد.
مجوز بین المللی
شارژ حساب بصورت پرفکت مانی/وب مانی/بیتکوین
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی
ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

 .27سایت شرط بندی فوتبالیستا ) (footballistaامتیاز )(1/5

سایت شرط بندی فوتبالیستا هم از جمله سایت های تازه تاسیس و خیلی ساده است که پا به این عرصه
گذاشته است.
مجوز بین المللی
شارژ حساب بصورت کد ووچر پرفکت مانی
پشتیبانی آنالین
دارای اپلیکیشن آندروید
بازی های کازینو
باالترین ضرایب پیش بینی ورزشی

ضمانت بازگشت وجه
واریز جوایز آنی
کش اوت
بازی انفجار با ضرایب باال

آیا فقط داشتن درگاه مستقیم بانکی برای سایت های شرط بندی کافی است؟
از آنجایی که در حال حاضر اکثر سایت های پیش بینی با توجه به نیاز کاربران اقدام به راه اندازی درگاه
مستقیم کرده اند .می توان گفت که این فقط یک آیتم از معیارهای انتخاب سایت پیش بینی مناسب
و معتبر است .پس با این وجود باز به کسانی که می خواهند در این نوع سایت ها اقدام به ثبت شرط
نمایند هشدار می دهیم که با چشم باز این کار را انجام دهند و فریب تبلیغات و شوهای افراد معروف
یا شاخ های اینستاگرامی را نخورند .اگر با توجه به معیارهای که گفته شد عمل کنید می توانید یک
انتخاب درست داشته باشید.

کدام سایت بهترین و معتبرترین سایت شرط بندی است؟
تیم ما بر حسب معیارهایی که برای انتخاب یک سایت بود و با توجه به گزارش هایی که کاربران فعال
در سایت های شرط بندی به سایت شرط برتر ارسال کرده بودند .اقدام به بررسی این سایت ها کرده و
لیستی از سایت های شرط بندی تهیه کرد و به هر سایت با توجه به آیتم ها و مزیت هایی که داشت
نمره ای را اختصاص داده اند .که شاید این امتیاز ها مورد پسند خیلی از افراد نباشد.
اما چیزی که می توان گفت این است که اکثر سایت ها فقط برای کاله برداری از کاربران راه اندازی شده
اند .پس باید با دید باز در این سایت ها فعالیت کنید .از میان سایت هایی که معرفی شد آن هایی که
امتیاز(ستاره )زیر  4دارند مورد تایید نمی باشند و تبعات فعالیت در آن ها به عهده ی خودتان می باشد.

نحوه انتخاب یک سایت پیش بینی با واریز مستقیم
افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند یک منبع بی انتها برای سایت های پیش بینی هستند  ،مثل
تمام تجارت های دیگد همه سعی میکنند بگن ما در این زمینه بهترین هستم  ،اما خوشبختانه یا
متاسفانه در کشور ایران  ،انتخاب های زیادی در اختیارتون قرار ندارد.

خوشبختانه از این بابت که خیلی گیج نمی شوید برای انتخاب سایت چون کال  4-3تا سایت معتبر
جهانی در ایران فعالیت میکنند که همشون هم سایت های خوبی هستند  ،متاسفانه از این بابت که -3
 4تا واقعا کم هست و شاید نتونه سالیق همه ی کاربران ایرانی رو در بر بگیره  ،اما تاکید دارم به این
عزیران سراغ سایت های ایرانی نرید  ،وسوسه بونوس های عجیب و غریب و دو برابر نشوید که صراحتا
میگم پایان خوشی براتون نخواهد داشت.
این مطلب رو به این خاطر به این مقاله اضافه کردم که اول از همه اعتبار سایت رو در نظر بگیرید و
داشتن مجوز جهانی اون رو تا با خیال راحت و بدون استرس بتونید تمرکزتون رو بزارید روی شرط بندی
 ،توی سایت هایی اقدام به پیش بینی کنید که امکانات خوبی بهتون ارائه بده  ،مثال بعضی سایت های
ایرانی حتی اور  1.5نمیده بازی ها رو یا مساوی فسخ نمیده  ،یا بازی لیگ های دسته  2یا  3رو پوشش
نمیدن  ،ورزش های مختلفی رو ساپورت نمی کنند.

در صورت بروز مشکل پشتیبانی ضعیف عمل میکنه و جواب درستی بهتون نمیده  ،شرط هندیکپ ثبت
می کنید که همه جای دنیا برد رد میشه اما سایت ایرانی یه یک دلیل من درآوردی شرط شما رو باخت
می کند ،فرم رو دستکاری می کنند ،و بعد از همه ی این ها بعد از چند برد اکانت شما رو لیمیت و
مسدود می کنند و .....میشه تا ساعت ها از دالیل عدم حرفه ای بودن و مشتری مداری اکثر سایت های
ایرانی گفت .
دقت کنید قصد ندارم همه سایت های ایرانی رو با یک چوب بزنم ،هستند سایت های ایرانی که از اعتبار
خوبی برخوردار هستند اما همچنین از مشکل عدم وجود امکانات در سطح جهانی و تا حدی عدم مشتری
مداری برخوردار هستند ،پس سعی کنید نقد رو بچسبید و نصیه رو ول کنید ،از سایت های خارجی و
معتبر که در حال حاضر در ایران فعالیت دارند استفاده کنید .پیشنهاد ما سایت معتبر و جهانی پین
باهیس با واریز مستقیم می باشند.
همین حاال پیش بینی کن

مقاالت پیشنهادی
معتبرترین سایت شرط بندی با درگاه مستقیم
سایت شرط بندی با شارژ هدیه اولیه
بازی انفجار آنالین  +آموزش نحوه بازی و ترفندهای برد
بهترین سایت های پوکر آنالین ایرانی
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