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  شرکت پيشگام فناوران آرکا
  با مسئوليت محدود

 

 رشـد   یالدي مـ  یجـار    در سـال   ی بخش تجار  ی برا یبعد   سه ینترهایصادرات پر 

   خواهد داشتی درصد۴۴

 یهـا   دهیـ  از پد  یکی یبعد   سه ی چاپگرها ای نترهایپر : اقتصاد یايدن

 نیـ ا. انـد    بـوده  ريـ  اخ یها   در سال  ی تکنولوژ یاي دن یجالب و انقالب  

اند که انتظـار       کرده جادی مختلف ا  یها   و بخش  عی در صنا  یمحصوالت تحول بزرگ  

 سه موسـ  ري اخ یها یبررس.  قرار دهد  ري آنها را هم تحت تاث     ندهی روند آ  رود یم

 ینترهـا ی پر ی کـه صـادرات جهـان      دهـد  ی مورد نشان مـ    نی گارتنر در ا   یقاتيتحق

 گـزارش، صــادرات  نیـ براســاس ا.  کـرده اسـت  ی رشـد قابــل تـوجه  یبعـد  سـه 

 ٧٧٢هــزار و ۴۵۵ بــه ٢٠١۶ ســال انیــ تــا پایبعــد  ســهنترهــای انــواع پریجهــان

 از دو برابـر رشـد       شي بـ  ٢٠١۵ نسبت به سـال      زاني م نی که ا  رسد یدستگاه م 

 بازار، انتظـار    نی بزرگ در ا   یها  نظر از کندتر شدن روند جهش       صرف.  است ردهک

 هـم   نـده ی تا چهـار سـال آ      یبعد   سه ینترهای پر ی صادرات جهان  شی افزا رود یم

 سـال   انیـ  محـصوالت تـا پا     نیـ  صـادرات ا   زانيـ  م تیـ ادامه داشته باشد و در نها     

  .د دستگاه برسونيلي م۶/ ٧ از شي به ب٢٠٢٠

  

   

  

 مـورد   نیـ  گـارتنر در ا    یقـات ي از کارشناسان موسـسه تحق     یکی »ريلي باس تهيپ«

 همچنان یبعد  سهینترهای بازار پرشد ی مینيب شيطور که پ همان«: دیگو یم
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 و  ی مـصرف  نـه ي مختلـف را چـه در زم       یها   وتحول بخش  ريي تغ جادیسرعتش در ا  

 کنــار در یافــزار  و نــرمیافــزار  تکامــل ســختريســ. کنــد ی حفــظ مــیچــه تجــار

 بـه  ی و مـصرف   ی تجـار  یهـا    تا بخش  کند ی کمک م  دي از مواد مف   نهياستفاده به 

 حـاال   یبعد  چاپ سه » . همراه شوند  یبعد   با روند رشد صنعت چاپ سه      یخوب

ــ خـــاص و پینظـــر از کاربردهـــا صـــرف  و ی بـــا اســـتقبال عمـــوماش، شرفتهيـ

 ی بـرا  یبعـد   چـاپ سـه   امـروزه   .  مواجه شده است   اي در سراسر دن   یا  گسترده

 یی محصوالت نهاديها و تول  کارخانهدي سقف تولشی افزاه،ي اولیها  نمونهديتول

کــار   بــهیبعــد  چــاپ ســهی تکنولــوژیعي وســفيــ در طعیصــنا. رود یبــه کــار مــ

 ديـ  تولیهـا  نهی سرعت و کاهش هزشی آن در افزا  یای تا بتوانند از مزا    رنديگ یم

  .بهره ببرند

  

 و  شتريـ  ب ی گـارتنر انتظـار دارنـد کاربردهـا        لگـران ي اوصـاف اسـت کـه تحل       نیـ  ا با

 در  بيـ  ترت نیـ کـار بـرده شـود تـا بـه ا             کـشف و بـه     یبعـد    از چاپ سه   یتر  متنوع

به . مي باش ی تکنولوژ نی از ا  تر ی عموم ی نه چندان دور شاهد کاربردها     یا  ندهیآ

ــا ــ ترتنی ــد بهــره بي ــگ  کارشناســان انتظــار دارن ــل یري ــواد قاب ــتیباز از م ــ اف  ای

 صـنعت چـاپ   ديـ  مهـم و مف ی از کاربردهـا یکـ ی بـه  ٢٠٢٠ تـا سـال     یختنیدورر

 یبعد   سه ینترهای بازار پر  یدر حال حاضر هفت تکنولوژ    .  شود لی تبد یبعد  سه

 و  عی در صـنا   هـا  ی تکنولوژ نی ا ی دارند که در واقع مربوط به کاربردها       اريرا در اخت  

:  مــورد معتقــد اســتنیــدر ا »ريلي باســتــهيپ«.  مختلــف هــستندیهــا بخــش
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 عرضـه   ی در بخـش مـصرف     یبعـد    سـه  ینترهـا ی عامل رشـد بـازار پر      نیتر  مهم«

ــصوالت ارزان ق ــتيمحـ ــر از مـ ــرا٢۵٠٠ کمتـ  و ی موســـسات آموزشـــی دالر بـ

 در مـوارد  یبعـد    سـه  ینترهـا یپر.  کوچک اسـت   ی و مهندس  یدي تول یها  بخش

 ی و کاربردهـا   دهبـو  ديـ  مف انیآمـوزان و دانـشجو       دانـش  ی بـرا  یمتنوع و متفـاوت   

  ». هوا و فضا و نجوم دارند،ی مهندسک،ي روباتیها نهي در زمیمختلف

  

 و  تيـ في ک ی در بخـش تجـار     یبعـد    سـه  ینترهـا ی عامـل رشـد بـازار پر       نیتر  مهم

 و ی طراحـ تيـ  و خـاص اسـت تـا بـه آنهـا قابل      شرفتهيـ امکان استفاده از مواد پ    

 نیـ در ا .  را بدهنـد   قي دق یها و ابزارها     ماکت ه،ي اول یها   محصوالت، نمونه  ديتول

 و  ی طراحـ  چنـان  بـازار معتقدنـد کـه هم       نیـ  ا لگـران ي اما کارشناسان و تحل    انيم

 یبعد   سه ینترهای کاربرد پر  نیتر   مهم ندهی تا چهار سال آ    هي اول یها   نمونه ديتول

 محـصوالت  نیـ  کـاربرد ا رود ی کـه انتظـار مـ   یی خواهد بود تا جا    یدر بخش تجار  

 را  ی درصـد  ٧۵ رشد   ٢٠٢٠ تا سال    ی تجار یها   بخش یدي توان تول  تی تقو یبرا

 یبعـد    سـه  ینترهـا یهـا از پر      درصـد از کارخانـه     ۶۵تا آن موقع حدود     . تجربه کند 

  . محصوالتشان استفاده خواهند کردهي قطعات اولدي تولیبرا

  

ــد از  یماســازي هواپعی صــنادکننــدگانيتول  و محــصوالت هــوا و فــضا انتظــار دارن

 بـه   دهيـ چي قطعـات پ   ی طراح ی برا ندهی تا چند سال آ    یبعد   چاپ سه  یکاربردها

 ديـ  و تول  ی طراحـ  ی هـم بـرا    ی نظـام  یها   سازمان نيهمچن. رندي بهره بگ  یخوب
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 ،یا   منطقـه  دگاهیـ از د .   خواهند آورد  ی صنعت رو  نی خود به ا   ازي مورد ن  زاتيتجه

 زانيــ رشــد را در منیشتريــ همچنــان بی غربــی و اروپــای شــمالیکــایآمر

امـا بـا    .  خواهنـد داشـت    ٢٠١۶ در سـال     یبعد   چاپ سه  ی از تکنولوژ  یريگ  بهره

هـا و منـاطق جهـان هـم بـا آنهـا                بخش گری د ندهی آ یها  گذشت زمان و در سال    

 کيفي پاسـ  ییايآس به زود مناطق     رود ی که انتظار م   یی تا جا  شوند، یهمراه م 

  . شوندلی تبدیبعد کنندگان محصوالت مرتبط با چاپ سه  مصرفنیتر به بزرگ


