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بازی انفجار : آموزش حرفه ای بازی انفجار + لینک ورود به 
 سایت بازی انفجار

 
آموزش بازی انفجار امروزه تبدیل به یک نیاز اساسی برای سودآوری از سایت ها شرط بندی شده است. از 

س با ما آن هم تا به انتهای همین رو الزم دانستیم که اطالعات جامعی را برای شما در دسترس قرار دهیم. پ
مقاله همراه باشید. در واقع ما فراغ از همه بررسی های خود در انتهای مقاله یک ربات بازی انفجار را هم 

برایتان در دسترس قرار داده ایم که می توانید همه موارد ذکر شده را با آن درک کنید و برای برد های 
 ازی انفجار؛ چطور در انفجار برنده شویم؟.باشیدمیلیونی کاری به مراتب ساده تر داشته 

های های شرطی آنالین انفجار نام دارد. این بازی بر طبق الگوریتمترین بازی یکی از جدیدترین و مهیج
کند و برای برنده شدن در آن، باید نکات کلیدی را بدانید و با تمرین زیادتجربه کسب پیچیده ریاضی کار می

بته که برد شما ممکن است تا حدودی به شانس هم وابسته باشد، اما مسلما دانستن نکات طالیی کنید. ال
 .های بهتر به شما کمک خواهد کردبازی انفجار برای بستن شرط

 ت مطالب.دهیمابتدا بازی انفجار و نحوه انجام آن را برای شما توضیح می

 معرفی بازی انفجار؛ چطور در انفجار برنده شویم؟ 
o چطور بازی انفجار را شروع کنیم؟ 
o اصطالحات مهم در بازی انفجار 
o توان ضرایب بازی انفجار را پیشبینی کرد؟آیا می 
o نکات طالیی برد در بازی انفجار 

 آموزش حرفه ای بازی انفجار 

 آموزش ضریب بازی انفجار رایگان هم وجود دارد؟ 
o آیا ضریب رو میشه تشخیص داد؟ 
o هک ضریب امکان پذیر است؟ 
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 باالترین ضریب ها را کدام سایت دارد؟ 

 آموزش الگوریتم بازی انفجار چگونه ارائه شده است؟ 

 آموزش بازی انفجار با گوشی 

 2  آموزش بازی انفجار 

 نحوه برنده شدن در بازی انفجار 

 از این بازی چند نسخه وجود دارد؟ 

 آموزش برداشت سود از بازی انفجار 

 آموزش احراز هویت در بازی انفجار 

 وزش برداشت در ضریب سبز بازی انفجارآم 

 نحوه کار با تاریخچه بازی انفجار 

 زمان الزم برای آموزش حرفه ای این بازی 

 بررسی محبوبیت بازی crash بین کاربران شرط بندی 

 بازی انفجار روی گوشی 

 بازی انفجار آنالین چقدر برای شما سود به همراه دارد؟ 

 معتبر ترین سایت بازی انفجار حضرات 
o بازی انفجار هات بت 
o بازی انفجار تاینی بت 

 بازی انفجار با درگاه مستقیم بانکی را در کدام سایت می توان تجربه کرد؟ 

 بازی انفجار با شارژ اولیه رایگان شدنی است؟ 

 این بازی هنوز هم سودآور می باشد؟ 

 ساخت ایمیل برای بازی انفجار 

 بازی انفجار را شروع کنیم؟ :سواالت متداول 
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ب کنید. بندی معتبر مورد نظر خود شده و انفجار را انتخا برای انجام بازی انفجار تنها باید وارد سایت شرط
 .بینید که در حال رشد و صعود به باالستبعد از ورود به بازی انفجار، شما یک نمودار صعودی می

کنید، ممکن است قبل از دیدن این نمودار و یا همزمان با دیدن بسته به اینکه در چه سایتی شرط بندی می
 .کنیدانتخاب می آن وارد پنل شرط شوید. در این پنل شما مبلغ شرط و ضریب شرط خود را

 مهم در بازی انفجاراصطالحات 

توانید مبلغ کنید. میبندید و به بازی پرداخت می، درواقع پولی است که شما روی آن شرط میمبلغ شرط
 .شرط را به هر مقداری که دلخواهتان است انتخاب کنید و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد

یم هربار خود را هم تعیین کنید. نموداری که در مورد آن توضیح داد ضریب شرط شما برای بستن شرط باید
شود. اگر ضریبی که شما انتخاب کردید کوچکتر یا مساوی عددی که تا یک عدد باال رفته و در آن متوقف می

نمودار در آن ایستاده است باشد، آن ضریب در پول شما ضرب شده و به شما برمیگردد. اما اگر ضریبی که 
بازید. مسلما هرچقدر ضریب شما بیشتر انتخاب کرده بودید از عدد نمودار بیشتر باشد، شما شرط را می

 .باشد، ریسک و البته سود شما بیشتر خواهد بود

 
ایستد و ای میبعد از بستن شرط و شروع شدن بازی انفجار، باید صبر کنید و ببینید که نمودار در چه نقطه

 .دهدوضعیت شرط شما را در چه حالتی قرار می

برابر  ۴بایستد، شما  ۶تعیین کرده باشید و نمودار روی عدد  ۴مثال اگر شما ضریب شرط خود را  به عنوان
انتخاب کرده باشید،  ۷کنید. اما اگر مثال پول خود را که به عنوان مبلغ شرط تعیین کرده بودید دریافت می

 .وده استکنید چراکه ضریب انتخابی شما از عدد نمودار بیشتر بهیچ پولی دریافت نمی

شوند و قابل ای تعیین میایستد بر اساس الگوریتم ریاضی پیچیدهها میاعدادی که نمودار هربار روی آن
 توان ضرایب بازی انفجار را پیشبینی کرد؟می .پیشبینی نیستند

به شما  تواند الگوریتم قطعی بازی انفجار را به صورت دائمی و با اطمینان متوجه شود و آن راهیچکس نمی
بدهد. این الگوریتم بر اساس هشینگ و حاصل از یک رمزنگاری قوی ریاضی است، که توضیح آن به بحث 

بینی و رمزگشایی از آن تخصصی ریاضی نیاز دارد. اما باید بدانید که باتوجه به عملکرد این الگوریتم، پیش
 .براساس علم احتمال غیرممکن است
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اند اعتنا کنند که این الگوریتم را کشف کردهفروشند و ادعا میزی انفجار را میهرگز به افرادی که الگوریتم با
نکنید و مبلغی به این کالهبرداران پرداخت نکنید. اگر فردی واقعا این الگوریتم را رمزگشایی کرده باشد، در 

 .کند و هرگز آن را نخواهد فروختبازی به مبالغ هنگفتی دست پیدا می

بتواند موضوعی به مراتب قابل بحث تر باشد. پس به ان  تشخیص ضریب بازی انفجار ددر این مورد شای
 طالیی برد در بازی انفجار.توجه داشته باشید

بینی ور که گفته شد ضرایب انفجار غیرقابل پیشتجربه مهمترین یار شما در این بازیست چراکه همانط
هستند و نکات قطعی برای برد در آن نیز وجود ندارد. پس حتما تمرین و تکرار را از خاطر نبرید و قبل از 

 .بندی به صورت جدی، تجربه خود را تا حد معقولی باال ببریدشروع شرط

که تسلط کافی بر بازی را بدست برای شروع بازی انفجار، با مبالغ و ضرایب پایین شروع کنید و بعد از این
های بزرگ آوردید، کم کم مبالغ را باال ببرید تا ریسک شما به حداقل برسد. صبور باشید و برای بستن شرط

 .تری دارندتر احتمال برد باالتر و ریسک پاییند. واضح است که ضرایب پایینو هنگفت عجله نکنی

گاهی ممکن است بعد از چند بار بازی متوالی، به ضرایب خیلی باالیی برسید و فکر کنید که الگوریتم را 
برید. تر مینفس مبلغ خود را باالاید. این مواقع کامال وسوسه برانگیز هستند و شما با اعتماد بهمتوجه شده

توصیه ما این است که در این حالت بعد از رسیدن به ضرایب خیلی باال، دیگر ادامه ندهید و دست از بازی 
کار ضرر زیادی را کند و افراد تازهبکشید. خیلی از اوقات در این مواقع ناگهان ضریب به شدت سقوط می

 .شوندمتحمل می

ت و ممکن است حاالت مختلفی درمورد بازی شما به وقوع نکاتی که ذکر شد براساس تجربه افراد اس
بپیوندد. در هرصورت امیدواریم شما هم با رعایت نکات ذکر شده، در این بازی مهیج و جذاب برنده مبالغ 

 .باال و دارای کسب درآمد میلیونی شوید و اوقات خوشی را سپری کنید

 آموزش حرفه ای بازی انفجار

بخواهیم نکات بسیار مهمی را در مورد آموزش حرفه ای بازی انفجار به شما بگوییم  در ابتدا قبل از این که
باید خدمتتان عرض کنیم که بازی انفجار در حال حاضر جذاب ترین و محبوب ترین بازی در بین تمامی 

چند بازی های کازینویی می باشد. دلیل محبوبیت بازی انفجار این است که کاربر می تواند در عرض تنها 
 .ثانیه با انجام یک بازی فکر شده و اصولی سود هایی با مقدار بسیار زیادی را از این سایت برداشت کنند

حال اگر بخواهیم به صورت حرفه ای این بازی را به شما آموزش دهیم ترجیح می دهیم تا اول از چند مورد 
 .نکته ی بسیار مهم در این باره توضیح را آغاز کنیم
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 .ان پس از برد در چند راند این بازی به خود مغرور نشویدبه هیچ عنو  .1

 .بازی انفجار را به هیچ عنوان دست کم نگیرید این بازی می تواند کامال غیر قابل پیش بینی باشد .2

 .از تکنیک ها و ترفند ها استفاده کنید و بدون بررسی در هیچ راندی بازی نکنید .3

والی نا امید نشوید و پس از مدتی استراحت دوباره به توجه کنید که پس از باخت در چند راند مت .4
 .انجام این بازی بپردازید

راند متوالی دیگر ادامه ندهید و دلیل باخت خودتان را از طریق تکنیک ها  ۳پس از باخت در حداکثر  .5
 .پیدا کنید

این نکات را نمی توانید در هیچ سایتی پیدا کنید زیرا آن ها نتیجه چندین سال تجربه در این بازی می باشند 
 .پس حتما از این نکات حرفه استفاده کنید تا بتوانید نتیجه بگیرید

 ارد؟رایگان هم وجود د بازی انفجارآموزش ضریب 

اگر بخواهیم به آموزش در مورد ضریب بازی انفجار بپردازیم  بله فقط کافی است در ادامه با ما هراه باشید.
باید بگوییم که همان طور که می دانید ضریب بازی انفجار یک عدد اعشاری می باشد که می تواند بین 

باالتر نرفته است(.  ۳۰۰انفجاری این عدد از صفر تا بی نهایت ادامه پیدا کند ) البته تا به حال در هیچ بازی 
این عدد در هر راند بازی انفجار به صورت کامال تصادفی توسط بر اساس الگوریتم بازی انفجار تولید می 

 .شود

 آیا ضریب بازی انفجار را میشود تشخیص داد ؟

این تکنیک  روش هایی برای این کار می باشد که به آن ها تکنیک و ترفند بازی انفجار می گوییم اما تمامی
ها و ترفند ها به صورت کامال قطعی نمی توانند این ضریب را اعالم کنند و تنها می توانند محدوده ی این 

ضریب را به صورت تقریبی تعیین کنند. به دلیل این که با توجه به الگوریتم بازی انفجار این بازی کامال غیر 
 .قابل پیش بینی می باشد

 هک ضریب امکان پذیر است ؟

موضوعی که هنوز خدمتتان عرض نکردیم این می باشد که الگوریتم بازی انفجار یک الگوریتم بسیار پیچیده 
 ۷هر کسی نمی تواند از آن سر در بیاورد. نکته ی مهم این است که تا به حال که حدودا   و سخت می باشد

که آن را هک کند. با این که هکر  سال از ارائه ی بازی انفجار می گذرد تا به حال کسی نتاونسته است ۸یا 
های زیادی در این فکر بوده اند که با انجام این کار می توانند بسیار ثزوتمند شوند. باید بدانید که 
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و هم شرایطی که در آن شما بازی می کنید این اجازه را نمی دهد که کسی بتواند  الگوریتم بازی انفجار هم
 .آن را هک کند. برای اطالعات بیشتر از هک بازی انفجار می توانید از این مقاله استفاده کنید

در این رابطه باید بدانید که تنها سایت هایی دارای بازی انفجار با ضریب باالتری می باشند که جدید ترین 
نسخه ی بازی انفجار بر روی سایت آن ها نصب باشد. با این حال باید بدانید که در میان تمامی سایت های 

در این ” هات بت“و ” تاینی بت“ت های شرط بندی ایرانی که تنها ارائه دهنده های این بازی می باشند سای
 .موضوع برتر می باشند به دلیل این که این سایت ها دائما بازی انفجار خود را به روز رسانی می کنند

 آموزش الگوریتم بازی انفجار چگونه ارائه شده است ؟

 آموزش الگوریتم بازی انفجار چگونه ارائه شده است؟

انفجار بپردازیم باید بگوییم که این اما حال اگر بخواهیم در این قسمت از مقاله به آموزش الگوریتم بازی 
بازی دارای یکی از پیچیده ترین و جذاب ترین الگوریتم ها را دارد. به طوری که وظیفه ی اصلی این الگوریتم 

تولید ضرایب انفجاری می باشد که از آن ها در بازی به عنونا ذکن اصلی استفاده می شود. در ادامه باید 
که ” کد هش“انی که بخواهد یک ضریب را تولید کند ابتدا در هسته ی خود یک بگوییم که این الگوریتم زم

 .از شانزده رقم تشکیل شده و به صورت دودویی یا صفر و یک می باشد را تولید می کند

سپس این کد بر اساس یک سری اعمال و محاسبات ریاضی از قالب دودویی خارج می شود و به صورت 
نیز در  md5 تبدیل شده است. این ضریب md5 دیگر آن کد به یک ضریبدر می آید. حال  md5 فرمت

ادامه الگوریتم بر طبق یک سری فرمول های علم رمز نگاری در الگوریتم کدش می شکند و در انتهای این 
الگوریتم به صورت یک عدد اعشاری یا همان ضریب انفجار نمایش داده می شود. حال نکته ی قابل توجه 

تمام این کار ها در عرض تنها چند ثانیه انجام می شود. باید بدانید که این کد کامال تصادفی آن جاست که 
 .تولید می شود و هیچ فردی در آن دخل و تصرفی ندارد

 آموزش بازی انفجار با گوشی

را بسیاری افراد و کاربران بایشان سوال پیش می آید که چگونه می توان با تلفن همراه طوری بازی انفجار 
انجام داد که بتوانیم در آن نتیجه ی مثبت و خوبی را بگیریم. در این بخش از مقاله می خواهیم تا در مورد 

آموزش بازی انفجار با تلفن همراه برایتان بگوییم. در ابتدا وقتی شما با استفاد از گوشی خودتان وارد فضای 
ر التدا چند مورد را حتما رعایت کنید. اول این بازی انفجار سایت معتبر مورد نظر خودتان می شوید باید د

که حتما توجه داشته باشید تا به اشتباه دستتان بر روی صفحه نخورد و اتفاقی وارد یک راند بازی نشوید. 
سپس باید موضوعی را رعایت کنید و حتما در سایت شرط بندی به بازی بپردازید که در فضای بازی انفجار 

 .ازی مشخص باشد به دلیل این که در بعضی از سایت ها این گونه نیستآن تاریخچه ی ضرایب ب
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در ادامه باید خدمتتان عرض کنیم که حتما از این ضرایب استفاده کنید و با استفاده از تکنیک ها و ترفند 
کته هایی که در مقاالت قبلی ما فرا گرفته اید برای پیش بینی ضرایب استفاده کنید. توجه داشته باشید که ن

ی بسیار مهمی که در مورد بازی انفجار بازی گوشی وجود دارد این است که حتما وارد سایتی شوید که دارای 
قابلیت تاریخچه بازی می باشسد مانند سایت شرط بندی تاینی بت که دارای این قابلیت است. در ادامه 

راه هایی که در مقاالت قبلی به شما  تمامی موارد مانند بازی انفجار با کامپیوتر می باشد و شما از طریق
 .آموزش دادیم می توانید برای سود کردن در این بازی استفاده کنید

 
 
 

 2  آموزش بازی انفجار

شرط بندی و پیش بینی ورزشی ایرانی اضافه شد به حدود یک سال پیش یک بازی به کازینویی سایت های 
که در ابتدای ارائه ی آن با استقبال بسیار زیاد کاربران رو به ور شد ولی در حال حاضر   ۲نام بازی انفجار 

دقیقا کلیت الگوریتم بزای انفجار را دارد  ۲این گونه نمی باشد. در ابتدا باید بدانید که الگوریتم بازی انفجار 
در حال حاضر دارای  ۲وزش آن نیز مانند آموزش بازی انفجار می باشد. درباره ی این که بازی انفجار و آم

طرفدار زیادی نمی باشد با خدمتتان بگوییم که این بازی مانند بازی انفجار نیست که برای سود بازیکنانش 
 .می باشد به صورت نامحدود عمل کند و دارای محدودیت هایی در مقدار سود بازیکنانش

با توجه به این که الگوریتم این بازی دقیقا از روی الگوریتم بازی انفجار نوشته است اما به این دلیل این 
بازی طرفدار زیادی ندارد چرا که شرایطی که بازی سازان برای آن معین کرده اند بسیار جالب توجه افراد و 

ا در فضای این بازی چند باکس را مشاهده می کنید که کاربران نبوده است. در این بازی باید بدانید که شم
هر کدام از آن باکس ها دارای مبلغی برای شروع می باشد که شما باید پرداخت کنید تا بتوانید آن باکس را 
تصاحب کنید. حال کاربران دیگر هم وارد می شوند هر کدامتان مانند مزایده قیمت باکس را باالتر می برید 

 .ردی برنده می شود که تمامی رقبای خود را حذف کرده باشدو در انتها ف

یکی از مهم ترین وبهترین روش های برنده شدن در این بازی محبوب این است که به آموزش های بازی 
ک ها و ترفند های انفجار در این مقاله و مقاالت قبلی در رابطه با این موضوع توجه کنید و البته باید تکنی

این بازی را به طور کامل یاد داشته باشید تا بتوانید از این بازی جذاب نتیجه بگیرید. توجه داشته باشید که 
هرگز نباید از نکاتی که در بخش اول این مقاله برایتان ذکر کردیم غافل نشوید به دلیل این که هر چه قدر 

آن را بلد باشید اما باز هم امکان دارد که احساساتی شوید و  هم نحوه ی اجرای بازی انفجار و تکنیک های
 .یک سری مشکالت مانند این برایتان پیش بیاید
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توجه کنید که در برای برنده شدن در این بازی باید بدانید که احتیاط شرط عقل می باشد و شما با احتیاط 
مضا کنید. توجه کنید این بازی به شدت غیر بسیار زیاد در این بازی می توانید حکم برنده شدن خودتان را ا

قابل پیش بینی می باشد پس زمانی که ضرایب را با استفاده از تکنیک ها توانستید حدس بزنید حتما در 
 .انتخاب آن دقت و احتیاط کنید

 از این بازی چند نسخه وجود دارد؟

، بازی پوپ در ۲آموزش بازی انفجار را می توانید برای سه نسخه این بازی یعنی بازی انفجار، بازی انفجار
اختیار داشته باشید که آموختن این سه نسخه بسیار راحت و جالب می باشند و در این بین شما می توانید 

و در واقع به گونه ای هدف شما از درآمد خیلی خوبی را کسب کنید که این امر بسیار به نفع شما می باشد 
عضویت در یک سایت شرط بندی انتخاب یکی از این نسخه ها کسب سود می باشد و با قرار گرفتن در این 

محیط به راحتی متوجه خواهید شده که شرط بندی در این بازی های ساده و جذاب می تواند بسیار برای 
مند به شرط بندی باشید تا بتوانید شرایط این دنیای بزرگ را  شما پولساز باشد البته شما واقعا باید عالقه

 .قبول کنید

نحوه آموزش بازی انفجار به گونه های مختلفی ارائه می شود در بعضی از سایت ها با پخش فیلم بازی 
 انفجار توضیحاتی را به کاربران می دهند که این موضوع کی تواند برای همه نسخه های پیاده سازی شود اما
این ویدئو آموزش بازی انفجار را حتما باید از سایت های معتبر و منابع موثقی دریافت کنید تا آموزش شما 

دچار مشکل نشود و بتوانید به خوبی در این بازی ها فعالیت کنید. در این روز ها افراد بسیاری به دنبال 
م که بهتر است با دریافت اطالعات از می باشند و ما به شما می توانیم توصیه کنی ۲آموزش بازی انفجار 

این بازی از منابع معتبر بالفاصله وارد محیط بازی شده و سعی کنید و این بازی را تجربه کنید تا یکسری 
 بردا.ترفند برد در این بازی را دریافت کنید

 شت سود از بازی انفجارآموزش برداشت سود در بازی انفجار 

تر می کند به نسبت کاربرانی که بدون هیچ آموزش بازی انفجار شرط بندی را برای کاربران بسیار راحت 
آموزشی وارد این محیط می شوند زیرا که این آموزش ها به کاربران تمام مراحلی که ممکن است طی کنید 

را به شما توضیح می دهد که شمال آموزش برداشت سود از این بازی نیز می باشد و با این آموزش ها 
پیش زمینه بسیار راحت تر سودی را که کسب نموده اند برداشت  کاربران می توانند با یکسری اطالعات

کنند و این امر به آن ها اعتماد بنفس بیشتری را می دهد. شما به عنوان فردی که عالقه مند به شرط بندی 
می باشید باید بدانید که پس از اینکه از بازی انفجار سود های خوبی را کسب کردید حال چگونه باید اقدام 

 .رداشت آن ها کنیدبه ب
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این مسیر به این گونه می باشد که شما باید با ورود به بخش برداشت سود مبلغی را که قصد برداشت 
دارید را وارد می نمایید و پس از آن خیلی سریع نحوه برداشت سود خود را انتخاب می کنید که معموال به 

باید اطالعات کارت خود را وارد نمایید و بسته صورت واریز سریع و مستقیم به کارت فرد می باشد که شما 
به سایتی که درآن عضو هستید این سود به حساب بانکی شما واریز می گرد که باید حتما توجه کنید که 
سایت شرط بندی خود را از سایت های مطمئن و معتبر انتخاب کرده باشید که مشکلی در این روند برای 

سریع سود خود را در حساب خود بیابید زیرا که سایت های بسیاری از شما پیش نیاید و بتوانید خیلی 
 .فعالیت شما در بازی انفجار سوءاستفاده می کنند

در سایت های شرط بندی معتبر بسیار زیادی در حال حاضر در آموزش هایی که قرار داده اند دیگر حرفی از 
بینید زیرا که امری است که کاربران آن را مورد اعتماد نمی بینند و دچار مشکل در  احراز هویت را شما نمی

ارتباط با سایت می گردند که از جمله این سایت ها می توان به آموزش بازی انفجار در سایت حضرات و 
ی که قبال آموزش بازی انفجار ساشا سبحانی اشاره نمود که در این آموزش ها هیچگونه حرفی از احراز هویت

برای این بازی اعمال می شد نمی باشد و این یعنی روش احراز هویت برای این بازی منسوخ گردیده و سایت 
 .های برای جلب اعتماد کاربران باید از راه های دیگری استفاده کنند

 آموزش احراز هویت در بازی انفجار

می داد و احراز هویت در این بازی به اینگونه صورت می گرفت که کاربر پس از این که بازی خود را انجام 
قصد برداشت سود را از بازی انفجار داشت باید مرحله اخراز هویت را می گذراند و در آموزش بازی انفجار 
ذکر می شد که در این مرحله باید چه کرد اما با این توجه ما برای اینکه شما با این امر آشنا شوید از آن 

د عکسی از کارت ملی خود همراه با اطالعات صحبت می کنیم. کاربران برای اینکه احراز هویت شوند بای
مطمئن گردد که صاحب حساب در حال برداشت سود می باشد  بانکی به سایت ارسال می کردند تا سایت

و مشکالتی چون کالهبرداری و این مسائل رخ نمی دهد که در حال حاضر امری نمی باشد که کاربران آن را 
 بردا.بپسندند

 شت در ضریب سبز بازی انفجارآموزش برداشت در ضریب سبز بازی انفجار 

شما می توانید با آموزش بازی انفجار در تتل بت و یا آموزش بازی انفجار میالد حاتمی به راحتی نکات 
ود دارد را دریافت کنید و خود را برنده این بازی بیابید مهمی که برای برداشت در ضریب سبز این بازی وج

که این امر بسیار برای کاربران امری خوشایند می باشد که بتوانند موفقیتی این چنینی را تجربه کنند و تنها 
الزم است که آموزش بازی انفجار را به خوبی و با دقت پشت سر بگذرانند و وارد محیطی بازی شده و تجربه 

ود را رقم بزنند تا بتوانند در محیط عملی این نکات را عملی سازی کنند و در این بازی به سود های های خ
میلیونی و عالی برسند. برای برداشت در ضریب سبزی این بازی کاربران نیاز به سرعت عمل و دقت دارند و 
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بعدی این ابزار ها را توضیح  باز است که از یکسری از ابزار های خود بازی استفاده کنند که در قسمت های
 .خواهیم داد

البته این امر را به شما تاکید می کنیم که بهتر است که در این بازی حتما خود شما تصمیم گیرنده اصلی 
باشید و اجازه ندهید که امری دیگر در تصمیمات شما دخیل گردد اگر منطق شما با توجه به نکات و شرایط 

 ر با تاریخچه بازی ک.و زقم خاصی دارد نترسید و این کار را انجام دهیدعقیده بر شرط بندی سر عدد 

 تاریخچه بازی انفجار

در این بازی کاربران می توانند آموزش بازی انفجار همراه با ربات تعیین ضریب را درایفت کنند که البته 
عی معتبر تهیه می بیشتر این ربات ها، ربات های کالهبردار می باشند و آن دسته از ربات هایی که از منب

شود دارای درصد قطعیت باال نمی باشند و آن ها نیز از تاریخچه این بازی استفاده می کنند و اقدام به شرط 
بندی می کنند و بهتر است که در این باره خود شما دست به عمل شوید زیرا که می توانید آنالیز بسیار 

ه ای را می بینید که فعالیت کاربران را به شما نشان می دقیق تری را انجام دهید. شما در این بازی تاریخچ
دهد که می توانید با دنبال کردن افرادی که توانسته اند در هر بازی خود سود کسب کنند اطالعاتی را 

 .دریافت کنید که در بازی کردن شما بسیار تاثیر گذار می باشد

وجود دارد به این صورت که شما از تاریخچه بازی مواردی که برای شما ذکر می کنیم در آموزش بازی انفجار 
انفجار می توانید زمان های مناسب شرط بندی و یا اینکه بر سر چه ضریبی بهتر است که شرط بندی و این 

الزم برای آموزش حرفه ای این .موارد را دریابید و بر اساس این اطالعات شرط خود را ثبت نمایید
 بازی

نفجار اپارات گزینه ای خوب می باشد که شا بتوانید آموزش های حرفه ای را به زبان برای آموزش بازی ا
فارسی و یا با زیرنویس دریافت کنید و یا اینکه نکات بسیار خوبی را در این زمینه به شما می دهد که می 

ه وجود دارد که توانید خیلی سریع شرط بندی دراین بازی را بیاموزید آغاز به کسب سود کنید اما این مسئل
شما پس از آموزش نیاز به چندبار تجربه این بازی نیز دارید تا بتوانید اطالعات خود را با خود بازی تطبیق 

 .دهید

بسیار  بازی انفجار در واقع از بازی های بسیار محبوب در میان همه کاربران می باشد زیرا که آموختن آن
راحت می باشد و کاربران می توانند درآمد زایی های بسیار خوبی را از این بازی برای خود داشته باشند به 

طوری که این بازی برای آن ها سکوی پرتابی به سمت آرزو های آن ها باشد و از این رو می باشد که هر 
ه می دهد و در کنار این بازی به سمت فردی که وارد شرط بندی می شود این بازی را تجربه می کند ادام
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دیگر فعالیت های شرط بندی می رود که البته برای بهتر عمل کردن در آن بهتر است از آموزش بازی انفجار 
 .حتما پیروی کنید

یت های شرط شما بازی انفجار را تنها می توانید تا با استفاده از اپلیکیشن ها و نرم افزار های رسمی سا
بندی روی گوشی موبایل خودتان به اجرا در آورید. تمامی سایت های شرط بندی معتبر ایرانی دارای این 

قابلیت یعنی نرم افزار برای انجام بازی های کازینویی توسط کاربران می باشند. شما باید بدانید که در زمان 
امکانات و قابلیت های زیادی را شما می توانید در  فعالیت با استفاده از گوشی موبایل در سایت های انفجار

 .حین انجام این بازی انجام دهید

توجه داشته باشید که وقتی بازی انفجار را با استفاده از نرم افزار روی تلفن همراه خودتان به اجرا در می 
دانید که در زمان استفاده آورید ضرایب نسبتا باالتری برای شما از طریق این پلتفرم وجود دارد. البته باید ب

با اپلیکیشن فضای انفجار شما دارای بخش تاریخچه بازی نمی باشد. در تاریخچه بازی برای شما ضرایب 
راند های قبلی این بازی رونمایی می شود. شما می توانید با استفاده از بررسی و تحلیل ضرایب راند های 

 .قبلی بازی محدود ضریب بعدی را تشخیص دهید

بازی انفجار را شما اگر در سایت های شرط بندی معتبر انجام دهید می توانید تا روزانه سودهای باالیی را از 
آن برداشت کنید. باید بدانید که کاربران حرفه ای این بازی با تسلط روی آموزش ها و استراتژی ها و تکنیک 

میلیون تومان را از این بازی بدست بیاورند. البته این  ۱ن بازی می توانند تا در طول یک روز بیش از های ای
موضوع را باید مد نظر داشته باشید که همواره در طول این بازی احتیاط شرط عقل می باشد و شما باید آن 

 .را رعایت کنید

ی باشد و ضرایب این بازی را تا به حال هیچ فردی بازی انفجار یک بازی کامال غیر قابل پیش بینی کردن م
نتوانسته است تا به صورت قطعی پیش بینی کند. به همین دلیل شما با رعایت نکات و باال بردن دقت 

خودتان در این بازی می توانید تا سودهای بسیار خوبی را از طریق انجام این بازی بدست بیاورید. همان طور 
بهتر است تا در سایت های شرط بندی کازینویی معتبر به انجام این بازی که خدمتتان عرض کردیم 

 .بپردازید. در سایت های معتبر آموزش های این بازی به طور کامل برایتان توضیح داده می شود

 
 این بلوک حاوی محتوای غیرمنطقی یا نامعتبر است.تالش برای بازیابی بلوک

در این بخش می خواهیم به شما بهترین و معتبر ترین سایت های شرط بندی کازینویی ایرانی که بازی 
انفجار را به بهترین و تخصصی ترین شکل ممکن برای کاربران ارائه کرده اند را معرفی کنیم. شما باید این 

م این بازی می باشد. اعتبار این موضوع را بدانید که هر کدام از این سایت دارای امکانات کاملی برای انجا
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سایت ها در بین کاربران انفجار بسیار باال می باشد. با ما همراه باشید تا بیشتر و مفصل تر در مورد این 
 .سایت ها برای شما توضیح دهیم

تر شرط بندی سایت بر  ۳سایت شرط بندی هات بت یکی از سایت های ایرانی می باشد که همواره در بین 
ایرانی وجود داشته است. این سایت دارای مدیریت بسیار قوی می باشد که امکانات کاملی را برای 

کاربرانشان ارائه کرده اند. توجه داشته باشید که الگوریتم بازی انفجار در سایت هات بت به روز رسانی شده 
ت برای کاربران تولید می شود نسبت به می باشد و به همین دلیل میانگین ضرایبی که در بازی این سای

 .سایت های شرط بندی دیگر باالتر می باشد

تاینی بت به عنوان بهترین سایت ایرانی شناخته می شود. شما باید بدانید که در بازی انفجار سایت شرط 
صی وجود دارد. هر کاربری می بندی کازینویی تاینی بت برای کاربران آموزش ها این بازی به صورت تخص

تواند تا به سراغ این بخش برود و با یادگیری استراتژی ها و تکنیک های این بازی سودهای فوق العاده ای را 
 .از این سایت برداشت کند

 
شما می توانید در سایت های شرط بندی معتبر ایرانی برای انجام بازی انفجار حساب کاربری خودتان را با 

ین طریق که تنها در استفاده از درگاه پرداخت بانکی مستقیم ریالی معتبر شارژ کنید. برای شارژ حساب از ا
در یکی از این دو ” شارژ حساب“سایت های تاینی بت و هات بت وجود دارد شما باید در ابتدا به بخش 

کلیک کنید. پس از این کار یک درگاه ” درگاه بانکی مستقیم“سایت بروید. پس از آن باید بر روی گزینه 
د نظر را که از قبل تعیین کرده اید را با استفاده از پرداخت بانکی برایتان باز خواهد شد. شما باید مبلغ مور 

 .این درگاه پرداخت کنید تا حساب کاربری شما برای انجام انفجار بالفاصله شارژ شود

در روند شارژ از این طریق شما باید همانند خرید های اینترنتی اطالعات کارت بانکی خودتان از قبیل شماره 
ارت را در فیلد های مورد نظر وارد کنید. پس از انجام این کار شما می و تاریخ انقضای ک CVV2 کارت و

توانید از طریق این درگاه رمز دوم پویای حساب بانکی خودتان را نیز درخواست دهید. این قابلیت تنها در 
 .سایت های معتبری که در باال به شما معرفی کردیم یعنی تاینی بت و هات بت قابل اجرا می باشد

بعضی از سایت های شرط بندی معتبر دارای قابلیت بونوس و شارژ رایگان می باشند. بونوس همان طور که 
حتما می دانید به یک سری جوایزی گفته می شود که به دالیل مختلف به کاربران فعال در سایت اهدا 

بر مانند تاینی بت به کاربرانی فعالیت زیادی در بازی انفجار داشته خواهد شد. برای مثال در سایت های معت
باشد بونوس این بازی اهدا خواهد شد. کاربران می توانند تا استفاده از این بونوس ها به صورت رایگان به 

 .انجام بازی بپردازند
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. شما باید بدانید که این شارژ رایگان نیز دقیقا همانند بونوس هایی می باشد که به کاربران اهدا می شود
شارژ رایگان را هر مقداری که باشد نمی توانید به صورت مجزا برداشت کنید. این شارژ رایگان تنها برای 

فعالیت شما در روند بازی انفجار اهدا می شود. با استفاده از این قابلیت شما نه تنها می توانید به صورت 
ودهایی که بدست می آورید را می توانید تمام و کمال از این بازی رایگان این بازی را انجام دهید بلکه س

 .کازینویی محبوب و معروف برداشت کنید

بازی انفجار از بازی های کازینویی می باشد که همواره به کاربران سودهای زیادی را می دهد. روزانه کاربران 
. خوب است بدانید که برای سود کردن در این بازی زیادی از این بازی سودهای میلیونی را برداشت می کنند

باید حتما آموزش های این بازی را بلد باشید و بتوانید در روند بازی به صورت کامال مسلط از آن ها استفاده 
کنید. از تمامی بازی های کازینویی در سایت های شرط بندی معتبر این بازی کامل تر و سود آور تر می 

 .باشد
نکته را همیشه به یاد داشته باشید که تشخیص ضرایب این بازی برای برد صد در صدی در آن البته این 

بسیار سخت می باشد. به همین دلیل شما بهتر است تا برای این که احتمال برد خودتان در راندهای این 
ید تا از بخش بازی را افزایش دهید محدوده ضریب مورد نظر را به صورت تقریبی حدس بزنید. شما می توان

تاریخچه بازی انفجار برای حدس زدن ضریب بعدی استفاده کنید. همان طور که در بخش های قبلی توضیح 
دادیم بخش تاریخچه بازی انفجار برای کاربران ضرایب راند های قبلی را رونمایی می کند. اگر شما به 

این الگوریتم آپدیت شده در سایت  موضوع الگوریتم این بازی تسلط داشته باشید متوجه خواهید شد که
 .های معتبر شرط بندی بر اساس یک الگو ضرایب را در بعضی از بازه های زمانی تولید می کند

 ساخت ایمیل برای بازی انفجار

شما در زمان ثبت نام کردن در سایت شرط بندی بازی انفجار معتبر مورد نظر خودتان باید یک ایمیل از 
که در فرم ثبت نام آن را درج کنید. داشتن ایمیل یکی از واجبات و ضروریات برای خودتان داشته باشید 

ثبت نام کردن در این سایت ها می باشد. زیرا سایت برای تایید هویت شما به عنوان یک فرد حقیقی یک 
 .ایمیل را برای شما ارسال می کند که باید آن را تایید کنید

سایت های شرط بندی کازینویی یک ایمیل جدید برای خودتان بسازید. توصیه می کنیم که برای فعالیت در 
شما بهتر است تا حتی در صورت داشتن ایمیل برای خودتان یک ایمیل جدید را تنها برای انجام این بازی 
ایجاد کنید. سایت به آدرس ایمیلی که شما وارد کرده اید اخبار و اطالعیه های سایت را ارسال می کند. 

در سایت های شرط بندی معتبر آدرس جدید و بدون فیلتر سایت به کاربر ایمیل می شود. با توجه  معموال
به این موارد پس بهتر است تا برای راحتی خودتان حتما یک آدرس ایمیل جدید صرفا برای انجام این بازی 

 .ایجاد کنید

 جار به چه صورت فعالیت می کنند؟بخش پشتیبانی در سایت های شرط بندی بازی انف – ۱
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 .ساعته مشغول به فعالیت می باشند ۲۴بخش پشتیبانی در این سایت به صورت 

 کدام سایت های شرط بندی بهترین سایت ها برای انجام بازی انفجار می باشند؟ -۲

 .سایت های تاینی بت و هات بت بهترین سایت ها در این حوزه می باشند

 شارژ حساب در سایت های انفجار کدام است؟بهترین روش برای  -۳

 .استفاده از درگاه پرداخت بانکی مستقیم بهترین روش برای این کار می باشد

 سال از رونمایی هنوز برای کاربران سودآور می باشد؟ ۶این بازی پس از گذشت  -۴

این بازی همواره سودهای زیادی را به کاربران می رساند. روزانه از این بازی کاربران سودهای میلیونی را 
 .برداشت می کنند

 بازی انفجار چیست؟
های شرطی آنالین انفجار نام دارد. شما در این بازی میتوانید به سادگی ترین بازی یکی از جدیدترین و مهیج

ذاشتن در این بازی عالوه بر داشتن یک سرگرمی مهیج به در آمد میلیونی و فقط با چند ساعت وقت گ
 .برسید

 آیا بازی انفجار تاینی بت معتبر است؟
بدون شک معتبر ترین سایتی که بازی انفجار را با استاندارد ترین روش اجرا میکند سایت تاینی است. 

 .ونی عرضه میکندانفجار تاینی بت بهترین امکانات را برای برد و درآمد میلی

 چگونه بازی انفجار را یاد بگیرم؟
شما با ورود به مجله تاینی بت در عرض چند دقیقه و با چند ساعت تمرین ساده میتوانید یک استاد بازی 

انفجار شوید و حسابی لذت ببرید! آموزش بازی انفجار به صورت تصویری / متنی و ویدیویی در تمام 
 .ه شده استسایتهای تاینی بت قرار داد
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