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Abstract: 
The cement industry is one of the strategic and important industrial sectors in the 

country in terms of meeting the needs of areas such as housing, construction and many 

construction projects. Currently, this industry is facing problems such as oversupply, 

wear and tear of equipment and devices, incorrect location of factories. The current 

research seeks to identify the future scenarios of this industry in the medium term. This 

research has a pragmatic approach from the point of view of orientation, practical and 

from the point of view of paradigm foundation. The theoretical community of the 

research is cement industry experts who were selected by judgmental sampling method. 

In the first step, common and specific drivers were identified through background review 

and interviews with industry experts. Then, by applying the theoretical sieve and 

inference-oriented, the final propellants were selected. Next, the remaining propellants 

were analyzed with DEMATEl's structural technique. The two driving forces of pricing 

and market demand were considered for the formation of scenarios with regard to the 

highest net effect, and the test approach and selection of individual Strategic Assumption 

Surfacing and Testing (SAST) were used to develop the scenarios. The suggested 

scenarios of the research are: the scenario of trying to survive, the scenario of healing the 

wound, the scenario of the developing world, and the scenario of dying. The dying 

scenario and the growing world scenario describe the worst and the best situation, 

respectively. Finally, to determine the possible scenario, the Ordinal Priority Approach 

(OPA) technique was used, and it was determined that the salve on the wound scenario is 

the most likely scenario. Schopenhauer's approach was used to present research 

proposals. In this way, the possible and pessimistic scenario sharing funds became the 

basis of the proposal. 
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  چکیده

چون  ییهاحوزه یازهاین نیو مهم در کشور از نظر تأم یراهبرد یصنعت یهااز بخش یکی مانیصنعت س

عرضه،  چون مازاد یمشکالت صنعت با نیاست. در حال حاضر ا یعمران یهااز پروژه یاریو ساز و بسمسکن، ساخت

 ندهیآ یوهایسنار ییحاضر به دنبال شناسا وهشها روبروست. پژنادرست کارخانه ییو  جانما زاتیتجه یفرسودگ

 دکریرو یرادا ،یمیپارادا انیو از منظر بن یکاربرد ،یریگپژوهش از منظر جهت نیمدت است. ا انیصنعت در م نیا

اند. اب شدهانتخ یقضاوت یریگهستند که با روش نمونه مانیپژوهش، خبرگان صنعت س آماریعملگراست. جامعه 

شدند.  ییناساش یعام و اختصاص یهاشرانیصنعت، پ نیو مصاحبه با خبرگان ا نهیشیمرور پ قیدر گام اول از طر

 ندهمایباق یهاشرانیر ادامه پانتخاب شدند. د یینها یهاشرانیمحور پو استنتاج کیغربال تئور یریسپس با به کارگ

 زاربا یو تقاضا یگذارمتیق شرانیدو پ ،خالص اثر نیشتریبا توجه به بشدند.  لیتحل متلید یساختار کیبا تکن

 یهبردرا اتیضفر نشیآزمون و گز کردیرو وهایتوسعه سنار یدر نظر گرفته شده و برا وهایسنار یدهشکل یبرا

بر زخم،  یرهمم ویبقا، سنار یتالش برا ویپژوهش عبارتند از: سنار یشنهادیپ یوهای. سناردیاستفاده گرد یفرد

 نیترو به نیتربد بیترترو به رشد به یایدن ویاحتضار و سنار ویاحتضار. سنار  ویاررو به رشد و سن یایدن ویسنار

د و شرفته گبه کار  یبیترت تیاولو کیمحتمل، تکن یویسنار نییتع یبرا تی. در نهاکنندیم فیرا توص تیوضع

 کردیرو وهشپژ یشنهادهایارائه پ یاست. برا ویسنار نیتربر زخم محتمل یمرهم ویکه سنار دیمشخص گرد

 فت.قرار گر دشنهایپ یمبنا نانهیمحتمل و بدب ویصورت که وجوه اشتراک سنار نیبه کار گرفته شد. به ا یشوپنهاور

  DEMATEL ،SAST ،OPA مان،یصنعت س ،یونگاریسنار واژگان كلیدی:

                                                      
1 .mh.maleki@qom.ac.ir  
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  مقدمه -1

های مختلف است که بر روی صنایع و حوزهو مهم در کشور  یراهبردصنعت سیمان یکی از صنایع 

. (Ekinci, Kazancoglu and Mangla 2020)های عمرانی اثرگذاری زیادی دارد از جمله مسکن و پروژه

گذاری دستوری، جانمایی نادرست، های مختلفی چون قیمتاما صنعت سیمان با مشکالت و چالش

صنعت سیمان  )انجمنپذیری پایین مواجه است مداخالت نهادهای دولتی، فرسودگی فناوری و رقابت

 . (1397 کریمی اصل؛ جمالی و 1399؛ گزارش وزارت صمت 1399

در سیمان ظرفیت تولید  فزونی، در ایرانصنعت سیمان  های اصلیچالشیکی از به عنوان نمونه، 

های اقتصادی، تحریم تشدیداز  متأثردرآمدهای دولتی  تقلیلبا  1392از سال  پسکشور است. 

گردید.  سازوصنعت مسکن و ساخترکود  منجر بهکه  به شدت افت کردهای عمرانی تخصیص بودجه

تقاضا در صنعت سیمان  باعث کاهشکشورهای واردکننده  طرفهای وارداتی از اعمال تعرفه همچنین

با وجود  در حال حاضر وجهی کهاست، به  یافته تداوم در صنعت سیمان تا به امروز   رکود. این گردید

میلیون  62 تنها 2021سال صنعت سیمان ایران در میلیون تنی در تولید سیمان،  90 اسمی ظرفیت

که  شودشامل میسیمان را  ظرفیت تولیددرصد از  70حدود  تولید تن تولید داشته است. این میزان

جذابیت  کاهش باعثاست. شرایط حاکم بر بازار سیمان، داخل کشور عرضه بر تقاضا در فزونی  بیانگر

)انجمن صنعت سیمان در آینده شده است گذاری و افزایش ظرفیت صنعت سیمان برای سرمایه

 (.1400؛ گزارش وزارت صمت 1400

تحوالت سیمان، در آینده شاهد  بخشدر  فناورانههای دیگر، با توجه به پیشرفت طرفاز 

در ساخت بتن( خواهیم بود که  در ترکیبات معدنی سیمان و مواد چسباننده )استفاده شده ایگسترده

تغییرات در مواد  لحاظبا محیط زیست خواهند داشت. با  باالتری سازگاری، فعلینسبت به محصوالت 

و به این ترتیب ساخت  یافته کاهش تا حد زیادیتواند در سیمان می استفاده شدهچسباننده، کلینکر 

-Ighalo and Adeniyi 2020; Ofosu) گردد توأمکلینکر با کاهش و یا جایگزینی سوخت مصرفی 

Adarkwa and Javed 2020; Gao, Shen, Shen, Liu, Chen and Gao 2017) فناورانهتوان  و 

 .خواهد بودنوات آتی کشور در سپتانسیل صادرات  اصلی عاملهای ایرانی شرکت

گازوییل و  قیمتافزایش  ماننداحتمالی  رویدادهایبرخی وقوع مدت، در کوتاهعالوه بر این، 

در  مهمی هایریسکمنجر به ایجاد  ،های اخیرسالبودجه عمرانی در  کاهش مداومهای انرژی و حامل

تا  25 یننسبت تمام شده انرژی برای تولید یک تن سیمان بدر حال حاضر . صنعت سیمان خواهد شد

درصد از  11د درصد از کل برق کشور، حدو 4شود. صنعت سیمان حدود  زده می یندرصد  تخم 30

 .(1399)انجمن صنعت سیمان  کنددرصد از گاز کل کشور را مصرف می 3.4سهم صنعت و حدود  

را نیز به وضعیت صنعت  عدم قطعیت و ابهامبایست های فوق، میاز سوی دیگر، با وجود چالش

هستند. بهترین  یبنیادین محیط کسب و کار امروزو های ساختاری ویژگی سیمان اضافه کرد که
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هایی استاندارد در ها به عنوان ویژگیآندر نظر گرفتن ، اتعدم قطعیت و ابهاماین روش مدیریت 

  .(Oral and Saygin 2019) کسب و کار استریزی برنامه

 5های کسب و کار تا بعدی و بنگاه اتمداران تا انتخابسیاست، ریزیهنگام برنامهبه  با این وجود

هایی که سرعت تغییر ناگیرند. اما در زمدر نظر میریزی خود به عنوان افق زمانی برنامهرا  سال آینده

آنچه امروز انجام  حقیقترسد. در های دور بسیار مهم به نظر میآینده در نظر گرفتناست،  خیلی زیاد

 با وجوده ک داشتدارد. باید به خاطر  چشمگیریسال آینده تاثیر  20تا  5دنیای  خلقدر  شودمی

پور و قلی)است  زمان حالتغییر داد  توانپیوستگی و ارتباط گذشته، حال و آینده، تنها جایی که می

 .(1398مظفری 

های بینی از دادهپژوهی توسعه یافته است. پیشبینی، مفهوم آیندههای اخیر عالوه بر پیشدر دهه

کند، در صورتی که مدت استفاده میگذشته به صورت تجربی و کمی برای شناخت آینده کوتاه 

گیرد. همچنین در های باورپذیر در بلندمدت مورد استفاده قرار میپژوهی برای کشف آیندهآینده

 ,Jandaghi) یابدپژوهی به جای یک آینده چند آینده برای شناخت وقایع و اتفاقات پرورش میآینده

Fathi, Maleki, Faraji and Yüzbaşıoğlu 2020). 

از این رو  و شد آماده آینده برای تواننمی آن بدون زیرا است، موفقیت کلیدی عامل نگاریآینده

 تغییرات به توجه با آینده مطالعات در حال حاضر اما آمده، شماره ب مهم بشر زندگی در همیشه

 و هاسازمان مشاغل، ها،فناوری. است شده گذشته از ترسخت بسیار اطراف ما جهان در گسترده

 هاچالش برای ریزیبرنامه امر این و پیدا کرده تغییر بنیادی به وجه رویکردها نیز و هاارزش از بسیاری

 .(Buheji and Ahmed 2020)دشوار کرده است  بسیار آینده را هایفرصت و

 قابلیتیک  -های آن همراه با عدم قطعیت - یک موقعیت یادگیری چگونگی مشاهدههمچنین 

 Chermack and) آیدکه با آینده پژوهی به همراه سناریونگاری به دست می مهم دنیای امروز است

Coons 2015). 

وری، تحلیل تقاضا ، بهرهتأمین زنجیرهاغلب تحقیقات انجام شده در صنعت سیمان به با این وجود، 

رابطه با آینده این صنعت و در که  هاییپژوهشاغلب اند و و ریسک های مرتبط با این صنعت پرداخته

ای، به مسائلی همچون مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه اندسناریوهای پیش روی آن صورت گرفته

 Moya, Pard and) اندمسائل زیست محیطی و وضعیت صنعت سیمان در بازار سرمایه  تمرکز کرده

Mercier 2010; Xu, Cui, Li, Yang, Xu and Chen 2015; Oral and Saygin 2019)  احمدی و(

. همچنین در حوزه های مختلفی چون انرژی، مسکن، سالمت، گردشگری، فناوری (1394علیپناه، 

سناریونگاری در افق های پیشرفته، ورزش و فرهنگ تحقیقات آینده پژوهی انجام شده ولی در باب 

 صورت نگرفته است. یپژوهشدر ایران صنعت سیمان میان مدت وضعیت 
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 ،های عمرانیصنعت در بخش ساخت و ساز، تولید مسکن و پروژهحیاتی این وجه به اهمیت با ت

. به همین خاطر شناخت روندها، عوامل و پیشران استاهمیت حائز ریزی برای رشد و توسعه آن برنامه

نفعان مختلف بسیار مهم است. با شناخت این گذاران و ذیهای کلیدی آتی این صنعت برای سیاست

گذاری در های جایگزین برای سیاستتوان برنامهها و توسعه سناریو در این حوزه، میروندها و پیشران

توان تمرکز گزینش سناریوی محتمل این صنعت میاین صنعت را مشخص نمود. همچنین پس از 

گیری صمیمها را روی این سناریو قرار داد. شناخت سناریوهای آتی یک ابزار مهم تها و سیاستبرنامه

 .آوردرا فراهم مییری به منظور ورود به این صنعت گگذاران برای تصمیمبرای سرمایه

ها و عوامل کلیدی پیشرانشناسایی رو در گام نخست به دنبال برای این منظور، پژوهش پیش

ن اورپذیر آینده صنعت سیماسناریوهای بروی آینده صنعت سیمان است. سپس در گام بعد  ثیرگذارأت

 10ناریوی محتمل پیش روی صنعت سیمان را در افق میان مدت سرا شناسایی نموده و در نهایت 

  کند.ساله انتخاب می

 گردند:های این پژوهش به صورت زیر طرح میمتناسب با اهداف فوق پرسش

 کدامند؟ مانیصنعت س ندهیآ یرو رگذاریتاث یدیها و عوامل کل شرانیپ. 1

 کدامند؟سال آینده  10در افق   مانیصنعت س ریباورپذ یوهایسنار. 2

 ست؟یچ سال آینده 10در افق  مانیصنعت س یرو شیمحتمل پ یویسنار. 3

  مباني نظری و پیشینه پژوهش -2

های های ممکن، باورپذیر، محتمل و مطلوب است. آیندهپژوهی به دنبال شناسایی آیندهآینده

ها از نظر وقوع و رخداد دارند. البته ممکن است بسیاری از آیندههایی است که امکان ممکن انواع آینده

های عقلی و دانش و فناوری موجود امکان وقوع نداشته باشند. بخشی از آینده های ممکن، آینده

باورپذیر هستند. آینده های باورپذیر با توجه به دانش و فناوری موجود، دور از ذهن نبود و احتمال 

پژوهی آینده ،. برای مثال اگر هدف(Baruch and Sullivan 2022) ن مدت را دارندوقوع در آینده میا

سال آینده باشد، امکان اینکه اقتصاد ایران مانند ژاپن شود یک آینده ممکن ولی  10اقتصاد ایران در 

به غیر باورپذیر است. از بین سناریوهای باورپذیر بخشی از سناریوها احتمال وقوع بیشتری دارند که 

سازی به قضیه نگاه شود، آینده مطلوب گویند. نهایتا اگر با رویکرد آیندهها سناریوی محتمل میآن

پژوهی، دو رویکرد برای کند. معموال در آیندهترین وضعیت را ترسیم میبینانهبهترین وضعیت و خوش

و مالک عمل قرار  ترین سناریو راهنمااقدام وجود دارد. رویکرد اول ایجابی است. یعنی مطلوب

شود گیرد. اما در رویکرد دوم که حالت سلبی داشته و متاثر از فلسفه شوپنهاوری است، سعی میمی

شود و تالش که بدترین حالت رخ ندهد. در این روش، سناریو محتمل با بدترین سناریو قیاس می
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 ،این یهوشمند)ندهد  گذار این است که وجوه اشتراک سناریو محتمل و بدترین سناریو رخسیاست

 .  (Mao, Koide, Brem and Akenji 2020) (1400 مقدم یزمان و یمحب ،یحمد

 روش یک نگاری، سناریونگاری است. سناریونگاریپژوهی و آیندههای اصلی آیندهیکی از روش

 تحقق برای منعطف رویکردی و ممکنهای حول آینده ریزیبرنامه و تفکر برای شده شناخته

 و ثبات فقدان بر مبنای سناریونگاریاست.  آینده پیچیده هایگرایش و اوضاع از درست استنباطی

 صنعت، قبیل از هازمینه از بسیاری مدیریت بهبود در روش است. این بینیپیش یک پیوسته تغییر

 متفاوت تصاویری است. سناریوها شده گرفته کار به پژوهشی امور و سالمت دفاعی، امور ،کاروکسب

 چگونگی که هستند سازگار و وابسته به هم ،چالشی پذیر،باور محتمل، هایآینده از واگرا( بعضاً )و

 تحوالت در مقابل امادگی ایجاد برای می توانند و می سازند میسر را آینده به نگریستن امکان

 ترین( بینانه)محتمل واقع بینانه، خوش بخش سه به شوند. سناریوها گرفته کار به آینده در ناگهانی

 . (1400؛ شریفی میالنی و برومند 1398)قلی پور و مظفری  می شوند بدبینانه تقسیم و

ریزی خاصی نیاز است که بتواند سازمان را نه تنها برای با افزایش عدم قطعیت، به ابزارهای برنامه

های ممکن مهیا سازد. از جهتی ای از آیندهرویارویی با یک آینده محتمل، بلکه برای مواجهه با گستره

تک آنها را مورد ای زیاد باشد که در عمل نتوان تکهای ممکن به اندازهدیگر ممکن است تعداد آینده

ابزار مناسبی برای  کرد. سناریونگاریها کم از پیچیدگی وجهیبررسی قرار داد. در نتیجه، باید به 

عدم  زیادی ازا تحت پوشش قرار دادن بخش تواند بمی است. سناریونگاری رسیدن به این هدف

های هایی برای رویارویی با بیشترِ آیندههای اساسی، سازمان را در دستیابی به دستورالعملقطعیت

 .(1400؛ شریفی میالنی و برومند 13، 1391)بهاری ممکن یاری کند 

سناریو، داستانی باورپذیر، توان گفت که های صاحبنظران این حوزه میبا کنار هم قرار دادن دیدگاه

های زمان را با به کار بستن پیوندهای علّی به واقعیت خاصی توصیفی و سازگار است که یک آینده

های . سناریوها در کنار هم، آیندهکندسازی میشفافزند و بازتاب تصمیمات امروز را حال پیوند می

سازی نتایج ای برای گزیدهتوان شیوهرا می یروش سناریونگار. (15، 1391)بهاری سازند ممکن را می

 .(175، 1394)پدرام و احمدیان پژوهی دانست های آیندهکوشش

های اخیر های انجام گرفته مربوط به صنعت سیمان در سالترین پژوهشدر ادامه به برخی از مهم

 شود:اشاره  می
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 ن دی اکسیدکرب گاز انتشار پویای یویسنار لیو تحل هیتجز( در پژوهشی به 2022سو و همکاران )

ها دریافتند که پرداختند. آن تیکاهش مازاد ظرف طیتحت شرا 2100تا سال  نیچ مانیدر صنعت س

 908ا ترا  کربن دی اکسید گازانتشار  نیچ مانیمازاد، صنعت س تیکاهش ظرف یویبر اساس سنار

کربن دی  گاز ساالنه کاهش نرخکاهش خواهد داد. متوسط  2100-2020 یهاتن در سال ونیلیم

 نی. چتافیتن کاهش خواهد  ونیلیم 129به  2100و تا سال  دیخواهد رس زیر سه درصدبه  اکسید

د مانن یژبع انرکاهش منا د،یتول زاتیتجه بهبود ندها،یفرآ عیتسر مندازینبرای دستیابی به این هدف 

 گلخانه یازهاو کاهش انتشار گ یارهیدا توسعه اقتصاد یبرا مانیصنعت س یزغال سنگ و نفت و ارتقا

 پاک دارد. دیهوشمند و تول دیمانند تول یاتیح یها یفناور قیاز طر یا

های ه شرکت( در پژوهش خود به بررسی تأثیر تحریم بر ساختار سرمای2021ورهرامی و همکاران )

ه ا مطالعوهش بفعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی و مقایسه با صنعت سیمان پرداختند. در این پژ

 1397 تا 1385ال شده در بورس اوراق بهادار تهران از س رفتهیپذ ینفت یهاشرکتدر  هامیتحر ریتأث

 1391سال  ینفت یهامیتحر مشخص گردید که مانیصنعت نفت و صنعت س نیب سهیمقا نیهمچنو 

 که سهم دهدیان منش یو روند آت دادهقرار  ریرا تحت تأث ینفت یهاشرکت هیرماساختار س رانیا هیعل

و  یتنف یهامیتحر نیب ن،ی. عالوه بر اافتیخواهد  شیافزا هیحقوق صاحبان سهام در ساختار سرما

 .گردیدمشاهده ن یرابطه معنادار یمانیس یهاشرکت هیساختار سرما

در صنعت سیمان هند  کنندگانتأمین( در پژوهش خود به ارزیابی 2020) 1گیلدسینگ و ما

این صنعت شناسایی شد.  کنندگانتأمینروی ارزیابی  مؤثرپرداختند. به همین منظور در ابتدا عوامل 

کارگیری تکنیک ه نهایت با ب گردیده و در، وزن این عوامل مشخص 2تکنیک سواراسپس با کاربست 

 . ندشد ندیب، اولویت3واسپاس

های یار برای انتخاب اقدامات مناسب کارخانه( به ارائه یک سیستم تصمیم2020) 4مختار و ناسوتی

این است.  صنایعترین پرداختند. صنعت سیمان یکی از پرمصرفجویی انرژی سیمان برای صرفه

دهد. ابتکارات و اقدامات متعددی در از کل انرژی مصرفی تولید را تشکیل می ٪15تقریباً صنعت 

ها برای حلترین راهشده است. برای اجرای مناسب ارائهوری انرژی در این صنعت زمینه بهره

، محققان بر تا امروز  لحاظ شود.باید  غیر فناورانهو  فناورانهحدودیت منوع  سیمان، هر دو  کارخانجات

                                                      
1 Sing & Modgil. 
2 SWARA. 
3 WASPAS. 
4 Mokhtar & Nasooti. 
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، اند و بنابراینگذاری و کاهش انتشار متمرکز شده ، سرمایهنتایجی مانند صرفه جویی در انرژیروی 

اند. در این مطالعه، یک تا حد زیادی نادیده گرفته شده کارخانههم معیارهای کیفی و هم شرایط فعلی 

یکپارچه برای رفع این کمبودها و کمک به مدیران کارخانه برای انتخاب و  ایمرحله 3مدل 

میم که بر اساس یک مدل تصارائه شده است. ابزار پیشنهادی ها ترین پروژهگذاری در مناسبسرمایه

جویی در انرژی صنعت سیمان در دستیابی به اهداف صرفه، به مدیران گیری چند معیاره بنا شده است

های واقعی آزمایش شده است که کاربرد آن را با داده کارخانه 3کمک خواهد کرد. این ابزار برای 

  شود.کارخانجات میهای مناسب برای هر یک از نشان می دهد و منجر به لیست فرصت

اختند. ( به توسعه رویکردی در مورد پایداری محیطی در صنعت سیمان پرد2020) 1ایگالو و آدنی

و تولید مواد زائد جامد دارد. در این مقاله دی اکسید کربن  در انتشار ایبخش عمدهتولید سیمان 

برخی از موضوعات اصلی در مورد پیشرفت کند در دستیابی به پایداری محیط زیست در صنعت 

های سوخت، ، جایگزینی موادمانند جذب و ذخیره کربن فنونیاست.  مورد بحث قرار گرفتهسیمان 

محیطی سازی انرژی به عنوان ابزاری برای کاهش تأثیر منفی زیستهای بهینهجایگزین و فناوری

 طرفدار پژوهشیهای نوآوری حوزهکه در  بررسی میدانی نشان دادتولید سیمان پیشنهاد شده است. 

دارای  ها در مرحله کارآفرینیهای زیادی حاصل شده است. این نوآوریپیشرفت ،محیط زیست

در تالشند تا برخی از الزامات عملکرد را  انقالبیبه اصطالح  هایفناوریاین  اند.مشکالت زیادی بوده

ها هنوز هم دشوار است. سازی آنبودجه را راضی کنند، بنابراین تجاری کنندگانتأمینبرآورده کنند و 

محیطی صنعت های زیستوریترین مشکل در مورد نوآنهایتا نتایج این مقاله نشان داد که مهم

 ها است.سازی ایدهسیمان، ضعف در پیاده

( در پژوهشی به ارزیابی دایره خرید در صنعت سیمان پرداختند. در این 2020) 2سکیب و یوال

هایی برای ارزیابی این دایره و واحد، استخراج شد. در ادامه اهمیت و پژوهش تالش شد تا شاخص

ها مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا با توجه به این معیارها، دوایر خرید مورد ارزیابی اولویت این شاخص

 قرار گرفتند. 

نی مبت 3الرج تأمین زنجیرههای رقابتی مدیریت ارزیابی استراتژی( به 1397جمالی و کریمی اصل )

های رقابتی هدف پژوهش حاضر ارزیابی استراتژیپرداختند.  صنعت سیمانبر تحلیل شکاف در 

                                                      
1 Ighali & Adeniyi. 
2 Saqib & Ullah. 
3 LARG. 
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نتایج پژوهش الرج با استفاده از رویکرد تحلیل شکاف در صنعت سیمان است.  تأمین زنجیرهمدیریت 

ترین آوری و سبز مهمهای تابکاف موزون به دست آمده، استراتژیش بر مبنایدهد نشان می

صنعت  تأمین زنجیرهالرج برای ارزیابی عملکرد مدیریت  تأمین زنجیرهاستراتژی رقابتی مدیریت 

آوری ترین الزامات استراتژی تابسیمان کشور هستند. همچنین بر اساس اوزان محاسبه شده، مهم

راتژی سبز و مهم ترین الزامات است تأمین زنجیرهسازی فرهنگ مدیریت ریسک و همکاری در پیاده

 .و استفاده صحیح از منابع طبیعی هستند تأمین زنجیرهتعهد مدیریت به سبزبودن فرآیندهای 

در  هیبازار سرمادر  مانیصنعت س یرو شیپ یوهایسنار یدر پژوهش( 1394احمدی و علیپناه )

خبرگان، دو عدم از اطالعات  یآوربا جمعها آند. نمودن ییشناسارا  ندهیسال آ 10حداقل  یافق زمان

سپس با استفاده از عدم  ،کردند ییشناسا یدولت یهاتیها و حما میشامل تحر یدیکل تیقطع

شده در  یو با رجوع به همه عوامل و اطالعات جمع آور ویسنار سیماتر جادیو ا یدیکل یهاتیقطع

 شیو افزا یداخل عیبازار محدود و سهم رو به کاهش، بازار وس یبه نام ها ویرچهار سنا ،یمراحل قبل

 .نمودند نیتدو یو بازار آزاد و کامال رقابت یو خارج یداخل عیرقابت، بازار وس

 تأمین زنجیرهتحلیل ابعاد رویکرد مدیریت ( در پژوهشی با عنوان به 1394) و همکاران قاسمیه

در این پژوهش سعی شده است با مطرح کردن رویکرد مدیریت  پرداختند.الرج در صنعت سیمان 

آوری و سبز در صنعت های ناب، چابک، تابوان روشی تقریبا جامع، به راهبردعن مین الرج بهأتزنجیره

آوری، سبز، ناب و های تابق نتایج نهایی هر دو روش، راهبردتوجه شود. طب طور همزمانسیمان به 

اولویت اول تا چهارم را در صنعت سیمان داشتند؛ به عبارت دیگر، تمرکز بر ایجاد چابک به ترتیب 

وضعیتی متعادل و انطباق با شرایط محیطی و همچنین تغییر در طراحی فرایندها و محصوالت به 

اند. انطباق با شرایط و لزوم های اول و دوم معرفی شدهسوی فرایندهای دوستدار محیط زیست اولویت

صنعت سیمان از جمله راهکارهای پیشنهادی پژوهش  تأمین زنجیرهاستانداردهای سبز در تدوین 

ی مؤثرالرج به بسط مفاهیم نظری آن کمک  تأمین زنجیرههستند. این پژوهش با تمرکز بر تمام ابعاد 

 .کرده است

 اندکردههای آن و تقاضای انرژی در صنعت تمرکز ها روی مقوله انرژی، هزینهبخش اعظم پژوهش

(Mokhtar and Nasooti 2020; Proaño, Sarmiento, Figueredo and Cobo 2020; Gao, Shen, Shen, 

Liu, Chen and Gao 2017 )  ،این صنعت را  تأمین زنجیرهها، برخی دیگر از پژوهش. (1388)سهیلی

 ,Sharma)اند را از منظر ابعادی چون چابکی بررسی کرده تأمین زنجیرهمورد ارزیابی قرار داده و این 

https://www.magiran.com/paper/1542502
https://www.magiran.com/paper/1542502
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and Khanna 2020; Pamenter and Myers 2021; Ighalo and Adeniyi 2020 ) قاسمیه، جمالی و(

 . (1397؛ جمالی و کریمی اصل 1394کریمی اصل 

ر نده دکنجویی آن، دو محور انتخاب تامینای خارجی عالوه بر بحث انرژی و صرفههدر پژوهش

د توجه محققان بوده شدت مور ساز بهوصنعت سیمان و رابطه این صنعت با بخش مسکن و ساخت

 .(;Gimeno and Martinez-Carrascal 2010 Singh and Modgil 2020) است

گیری عملکرد وری صنعت سیمان، اندازههای داخلی هم، موضوعاتی چون تحلیل بهرهدر پژوهش

 رید و)کیانی، فهای سیمانی بیشتر مورد توجه محققان بوده است شرکت این صنعت و سنجش سهام

رو، خأل پژوهشی مطالعه آینده این صنعت، به از این .(1392فر و بقایی ؛ آذر، گوهری1388صادقی 

 طور خاص در ایران مشهود است.

  شناسيروش -3

 (؛ایده ر اصالتبه جای تاکید باعتقاد به تحقق نتیجه عملگرا )حاضر از نظر مبانی فلسفی،  پژوهش

 -تقرائیاس؛ از نظر رویکرد، کاربردی )اثرات نتایج پژوهش روی صنعت سیمان(گیری، از نظر جهت

مقطعی، از تکشناسی، آمیخته؛ از نظر افق زمانی، ؛ از نظر روشقیاسی؛ از نظر راهبرد، مطالعه موردی

 است.می ک -میدانی و از نظر روش پژوهش، کیفی ها، شیوه گردآوری دادهنظر 

ذار نفعان مختلفی که در صنعت سیمان اثرگدر این پژوهش عبارت است از ذی آماریجامعه 

وزه حها و کارخانجات صنعت سیمان، مدیران و کارشناسان وزارت صمت، متخصصین هستند. شرکت

افراد،  یان اینم. از در وزارت اقتصاد و دارایی نگاری، مدیران و کارشناسان اقتصادیپژوهی و آیندهآینده

فر است که ن 10 ها با استفاده از روش قضاوتی انتخاب شدند. تعداد اعضای نمونه در این پژوهشنمونه

 آل است.یدهاگیری، عددی مطلوب و پژوهی مبتنی بر تصمیمهای متعلق به پارادایم آیندهبرای تکنیک

ت اولوی ه استاندارد تکنیک دیمتل و پرسشنامه استاندارد روشپرسشنام دودر این پژوهش از 

 ترتیبی استفاده شد که دارای روایی محتوا هستند.

 :های به کار رفته در هر گام به شرح زیر استبه همراه تکنیک های پژوهشگام

رور مده از استفاروی آینده صنعت سیمان با  مؤثرها و عوامل کلیدی استخراج پیشران گام نخست:

 ؛مصاحبه با خبرگان پیشینه و

 ؛1دیمتلتکنیک ثر روی آینده صنعت سیمان با کاربست ؤهای کلیدی متحلیل پیشران گام دوم:

تکنیکی است که جهت و شدت روابط مستقیم و غیر مستقیم میان عناصر موجود در یک  دیمتل

این  .کندریاضی شناسایی میهای مرتبط وسیله محاسبات ماتریسی و تئوریه سیستم پیچیده را ب

ریزی و صورت بصری برنامهه سازد مسائل را بباشد، ما را قادر میها میروش که بر اساس تئوری گراف

                                                      
1 Decision Making Trial And Evaluation (DEMATEL).  
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-صورت که برای فهم بهتر روابط علی و ترسیم شبکه ارتباطات، معیارها را در گروهحل نمائیم. به این

کند. ها را به یک مدل ساختاری بصری تبدیل میهای علت و معلول قرار داده و ارتباطات میان آن

ها( به دلیل اینکه جهت ارتباطات و تاثیرات اجزای یک گرافابطور کلی، نمودارهای جهت دار )دی

ها( هستند. تکنیک دیمتل عناصر دهند، مفیدتر از نمودارهای بدون جهت )گرافسیستم را نشان می

-به دو گروه علت و معلول تقسیم کرده و روابط میان آنها موجود در یک سیستم را بر اساس دیگراف

 . (Sumrit and Anuntavoranich 2013) دهدها را در قالب یک مدل بصری ارائه می

 1آزمون و گزینش فرضیات راهبردیکارگیری ه پرورش سناریوهای تحقیق با ب گام سوم:

(SAST)؛ 

 رویکرد شبکه جهانی کسب و کاردر پژوهش حاضر ها سناریو پرورشحاکم بر منطق اصلی 

(GBN)2 یراهبرد اتیفرض نشیآزمون و گزبه کارگیری که با  است (SAST)  توسعه و بسط یافته

موجود در  یها. روشدانندیم یمنطق شهود کردیرو رمجموعهیز زیرا ن GBN کردیرو ،یاریبس است.

را شروع  یونگاریسنار ندیفرا نده،یمربوط به آ یو روندها رهایفهرست متغ یهیبا ته کردیرو نیا

انتخاب منطق سناریوها و  و با تأثیر باال، تیبا عدم قطع یرهایروندها و متغسپس با شناسایی  .کنندیم

 .(Schwartz 1996) یابدها ادامه میتدوین و پربارکردن آن

م ن، هنگاسیستمی است تا مدیران و مشاورا رویکردی، آزمون و گزینش فرضیات راهبردیرویکرد 

انگ، ارتباط تنگ شاملهای این مسائل ، از آن استفاده کنند. ویژگیبدساختاربا مسائل  رویارویی

ها، تضاد، عدم اطمینان در مورد محیط و روشن نبودن اهداف در آن به علتپیچیدگی بیشتر 

که ساختار مسئله  بر این استمسائل، فرض  گونهاین های اجتماعی هستند. در مواجهة بامحدودیت

بندی مسئله غفلت شود یا به است. اگر از صورت متداولهای تر از حل مسئله با استفاده از روشمهم

راحل منند. کدرستی مدیریت نشود، امکان دارد مدیران یک مسئلة اشتباه را به همراه جزییاتش حل 

فروضات شکارسازی مآسازی افراد عالقمند به بررسی مسئله، عبارتند از: گروهی این رویکرد سازپیاده

 .(Barabba and Mitroff 2014) ها و تلفیق و ادغامهر گروه، مناظره دیالکتیک میان گروه

 ؛ (OPA) 3رویکرد اولویت ترتیبیکارگیری تکنیک ه انتخاب سناریوی محتمل با ب گام آخر:

و  یحل مسائل انفراد ییتوانا با یارهچندمع یریگیمتصم یهاروش یدتریناز جد یکیروش این 

 تدارد و قادر اسنیاز  یساده ا یاربس یورود یهاناقص است. به داده یورود یهاداده با یحت یگروه

ترین نوآوری و مهم. کندارائه به عنوان خروجی حل مسئله ها را ینهو رتبه گز یارهامع رگان،وزن خب

ها، داده یسازیاسمقیبه ب یازن ،یخط یزیبرنامه ر یکرداز رواستفاده با آن است که روش مزیت این 

                                                      
1 Strategic Assumption Surfacing and Testing  (SAST). 
2 Global busunes network. 
3 Ordinal Priority Approach (OPA). 
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 سازدرا مرتفع می …و یزوج یساتمقا یس، ماترگاننظرات خبر یعتجم یبرا یریگیانگینم یهاروش

(Mahmoudi, Javed and Mardani 2021). 

 کند.میها را تبیین های مورد استفاده برای تحلیل دادهجدول زیر منطق روش

 ها. منطق کاربست روش1جدول 

 علت استفاده پارادایم تکنیک فعالیت انجام شده

های تحلیل پیشران

 کلیدی
 کمی دیمتل

های نهایی به این علت که روش دیمتل برای انتخاب پیشران

کند و این شاخص با فلسفه از شاخص اثرگذاری استفاده می

 پژوهی سازگاری دارد.آینده

 سناریوهاپرورش 

آزمون و گزینش 

فرضیات 

 راهبردی )فردی(

کیفی 

 رم(ن)

ها است، چیزی که فرایند منطق این روش مبتنی بر تضاد ایده

سناریونگاری هم مبتنی بر آن است. از طرفی این رویکرد 

 نفع محور است و تناسب زیادی با سناریونگاری دارد.ذی

انتخاب سناریو 

 محتمل

رویکرد اولویت 

 ترتیبی
 کمی

 یطراح یابه گونه یخط یزیراز برنامه یریگبا بهرهاین روش 

، گاننظرات خبر یعها، تجمداده یسازیاسمقیشده که به ب

 یازی ندارد.ن …و یزوج یساتمقا یسماتر

  هایافته -4

 های کلیدی. غربال استنتاجي پیشران1-4

روی آینده صنعت سیمان با استفاده از مرور مقاالت مرتبط با صنعت  مؤثرهای در این بخش، پیشران

تن از  10های مطالعه مبانی نظری با پژوهی و مصاحبه ساختاریافته بر اساس یافتهسیمان و آینده

. عوامل تقسیم شدندخبرگان صنعت سیمان به دست آمد. این عوامل به دو دسته عوامل عام و خاص 

قابل کنترل بوده و محیطی هستند. عوامل خاص به صنعت سیمان مربوط عام تا حد زیادی غیر 

دهد. روش کار بدین صورت بود که در ابتدا از های پژوهش را نشان میپیشران جدول زیر، شوند.می

طریق مرور پیشینه، عوامل کلیدی استخراج شد. سپس این لیست به برخی از خبرگان و کارشناسان 

ها خواسته شد در مورد کلیت این لیست نظر بدهند و اگر عاملی نادیده ز آناین صنعت ارائه شد و ا

 گرفته شده، بیان کنند.

 های کلیدی صنعت سیمان. پیشران2جدول 

 منبع عوامل خاص منبع عوامل عام

 های خارجیتحریم

رشیدارده، خزایی و مقدم )

احمدی  ؛1396زنجانی 

 یفتحو  فرد ی. ثانویملک

1399) 

 (1388مصطفوی و دشتی ) نیروی انسانیماهیت 
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 منبع عوامل خاص منبع عوامل عام

ای های تعرفهسیاست

 هادولت
 (1394نژاد و ملکی حسن)

هزینه انرژی )خاصه برق و 

 گاز(
(Vishnevskiy, Karasev 

and Meissner 2015) 

ظرفیت تولید  رقبای 

 ای )مانند ترکیه(منطقه
 گذاریشیوه قیمت

فر و بقایی آذر، گوهری)

1392) 

 فناوریانتقال 

 ی، غالمیکوشش کردشول)

فالح  و ی، ملکیجمکران

 Huber)(، 1399شمس

2014) 

 Singh and Modgil) ایهزینه تعمیرات دوره

2020( 

 های مربوط بهفناوری

 ساخت مسکن
(Alizadeh, Lund and 

Soltanisehat 2020) 
 رونق یا رکود بخش مسکن

فتحی، ملکی و رضوانی )

 (1396اصل 

 ایبازارهای منطقهتقاضای 

 چ،یکو پورعبادالهان)

  و یمحمدزاده، فالح

 (1393 دیفر یحکمت

 مصاحبه های عمرانی دولتپروژه

ها و مقررات سیاست

های جهانی مانند سازمان

 سازمان تجارت جهانی

های دولت ها و سیاستطرح

در مورد توسعه مسکن 

 ارزان قیمت

(Jandaghi, Fathi, 

Maleki, Faraji and 

Yüzbaşıoğlu 2020) 

های حمایتی سیاست

 هادولت

قوانین و مقررات 

 محیطیزیست

(Mokhtar and 

Nasooti 2020; Singh 

and Modgil 2020) 

جمالی و کریمی اصل ) 

1397) 

محیطی مقررات زیست

 المللیبین
 تقاضای بازار داخلی

 چ،یکو پورعبادالهان)

  و یمحمدزاده، فالح

 (1393 دیفر یحکمت

 Mokhtar and) های حمل و نقلهزینه نوسانات نرخ ارز

Nasooti 2020) 

 قدرت خرید مردم
های حقوق و سیاست

 دستمزد
 مصاحبه

 مصاحبه های مالیاتیمعافیت  

 مصاحبه های دولتیحمایت  

 مصاحبه رشد جمعیت  

-Gimeno and Martinez) تسهیالت خرید مسکن  

Carrascal 2010) 

 کاروکسب یفضا  
فتحی، ملکی و رضوانی )

 (، مصاحبه1396اصل 
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شوند. استنتاج تحلیلی برای غربال ها با استفاده از استنتاج تحلیلی غربال میدر ادامه این پیشران 

پژوهی است. در عوامل در این پژوهش مبتنی بر دو منطق است. اولین منطق، رویکرد و نگاه آینده

نوع نگاه وجود دارد: مبتنی بر عوامل عام و غیر قابل کنترل، مبتنی بر عوامل پژوهی دو آینده

تر است چرا پژوهی مبتنی بر عوامل قابل کنترل به مراتب مناسباختصاصی و قابل کنترل. نگاه آینده

طور قابل کنترل بهتر از گذاری بر مبنای عوامل اختصاصی آن حوزه و صنعت و همینکه سیاست

های خارجی است که حتی بسیاری از مواقع تحت کنترل ی روی عواملی مانند تحریمگذارسیاست

. به همین خاطر بر مبنای (1401 )محمودی شریف، رحیمیان اصل و ملکیدولت متبوع هم نیست 

شوند اما برخی مانند نوسانات نرخ ارز بر اساس نظر بایست کلیه عوامل عام حذف این منطق می

هم یا عواملی که خود بخشی از عامل دیگر نطق دوم، حذف عوامل شبیه به خبرگان حذف نشد. م

های دولت در ها و سیاستطرحهای عمرانی دولت، باشد. عوامل رونق یا رکود مسکن، پروژههستند، می

مورد توسعه مسکن ارزان قیمت، تسهیالت خرید مسکن و رشد جمعیت همگی بخشی از پیشران 

 های مالیاتیشوند. عامل معافیتا محرک آن هستند، به همین خاطر حذف میتقاضای بازار داخلی و ی

هم به قدرت خرید مردم شود. کنار گذاشته می ،های دولتی استکه بخشی از حمایت به علت این

پیشران باقی ماند که در جدول  11دلیل شباهت با نوسانات نرخ ارز کنار گذاشته شد. به همین خاطر 

 ست. روش غربال مبتنی بر استنتاج تحلیلی رویکرد تئوریک به فرایند غربال دارد. زیر آورده شده ا

 های نهایی تحقیق. پیشران3جدول 

 های نهاییپیشران

 (1Cماهیت نیروی انسانی )

 (2C)هزینه انرژی 

 (3C)گذاری شیوه قیمت

 (4C)ایهزینه تعمیرات دوره

 (5C)محیطیقوانین و مقررات زیست

 (6C)بازار داخلیتقاضای 

 (7C)های حمل و نقلهزینه

 (8C)های حقوق و دستمزدسیاست

 (9C)های دولتیحمایت

 (10Cنوسانات نرخ ارز )

 (11Cو کار )فضای کسب

 

 های کلیدی. تحلیل پیشران2-4

های کلیدی، تکنیک دیمتل استفاده شد. دیمتل از معیار اثرگذاری و برای تحلیل پیشران  

خبره به صورت جداگانه  10کند. از آنجا که در این پژوهش برای تحلیل عوامل استفاده میاثرپذیری 
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در دهند به همین خاطر باید از طریق میانگین حسابی، معدل نظرات خبرگان را محاسبه کرد. نظر می

در سازی معکوس بیشترین جمع سطری و ستونی ها باید نرمال شوند. برای نرمالمرحله بعد این داده

های ماتریس تصمیم باید در ابتدا سازی دادهشود. پس از نرمالهای ماتریس تصمیم ضرب میداده

پس  در نهایتماتریس همانی از ماتریس نرمال کسر شده و سپس معکوس این ماتریس محاسبه شود. 

 4آید. نتایج در جدول دست میه از ضرب ماتریس نرمال در ماتریس مذکور، ماتریس روابط کل ب

 آورده شده است.

 . ماتریس روابط کل4جدول 
عوامل 

 1C 2C C3 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C پژوهش

1C 0/033 0/049 0/084 0/074 0/082 0/071 0/038 0/052 0/042 0/053 0/062 

2C 0/06 0/02 0/041 0/06 0/065 0/043 0/068 0/027 0/023 0/063 0/047 

3C 0/167 0/173 0/068 0/174 0/172 0/155 0/154 0/161 0/144 0/182 0/172 

4C 0/063 0/028 0/047 0/025 0/066 0/078 0/051 0/083 0/076 0/029 0/053 

5C 0/065 0/024 0/058 0/069 0/024 0/025 0/028 0/064 0/031 0/045 0/019 

6C 0/174 0/17 0/159 0/157 0/182 0/068 0/154 0/178 0/142 0/158 0/17 

7C 0/055 0/026 0/066 0/026 0/068 0/06 0/021 0/053 0/053 0/057 0/043 

8C 0/059 0/069 0/027 0/026 0/084 0/042 0/058 0/023 0/052 0/095 0/047 

9C 0/061 0/064 0/059 0/026 0/067 0/045 0/02 0/023 0/016 0/054 0/051 

10C 0/057 0/076 0/066 0/096 0/078 0/06 0/046 0/069 0/025 0/029 0/051 

11C 0/119 0/11 0/077 0/111 0/111 0/105 0/08 0/114 0/066 0/098 0/04 

دهی سناریوهای پژوهش، از ها برای شکلترین و اثرگذارترین پیشراندر ادامه برای تعیین مهم

بیشتری هر چه پیشرانی خالص اثر  چهار شاخص اثرگذاری، اثرپذیری، خالص اثر و تعامل محاسبه شد.

 داشته باشد میزان اثرگذاری آن از اثرپذیری عامل بیشتر است.

 های چهارگانه دیمتل. شاخص5جدول 

 پیشران اثرگذاری اثرپذیری تعامل خالص اثر

 ماهیت نیروی انسانی 0/641 0/912 1/553 0/271-

 هزینه انرژی 0/517 0/81 1/327 0/293-

 گذاریشیوه قیمت 1/723 0/752 2/475 0/971

 ایهزینه تعمیرات دوره 0/598 0/843 1/441 0/245-

 محیطیقوانین و مقررات زیست 0/453 0/998 1/451 0/545-

 تقاضای بازار داخلی 1/713 0/751 2/464 0/962

 های حمل و نقلهزینه 0/528 0/719 1/247 0/191-

 های حقوق و دستمزدسیاست 0/582 0/847 1/429 0/265-

 های دولتیحمایت 0/484 0/672 1/156 0/188-

 نوسانات نرخ ارز 0/654 0/864 1/518 0/21-

 و کارفضای کسب 1/032 0/755 1/787 0/277
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گذاری و فضای های تقاضای بازار داخلی، شیوه قیمتبا توجه به مقادیر خالص اثر، پیشران

به همین خاطر دو پیشران تقاضای  کار بیشترین اثرگذاری را روی آینده صنعت سیمان داشتند.وکسب

 گذاری برای پرورش سناریوها در نظر گرفته شد.بازار داخلی و شیوه قیمت

 . نگارش سناریوها3-4

شیوه بر اساس دو پیشران تقاضای بازار داخلی و  توانمیخالص اثر،  با توجه به شاخص

، سناریوها را شکل داد. برای توسعه سناریوهای تحقیق از رویکرد آزمون و گزینش گذاریقیمت

 فرضیات راهبردی و استنتاج تحلیلی استفاده شد. 

ها به دو بخش یا قسمت متضاد روش کار به این صورت خواهد بود که هر کدام از این پیشران

شود. در مورد پیشران ص میتفکیک شده و در ادامه وضعیت متغیرهای نهایی در هر بخش مشخ

توان دو حالت متضاد را در نظر گرفت. این دو حالت عبارتند از: افزایش تقاضای بازار داخلی می

تقاضای بازار داخلی، افت تقاضای بازار داخلی. حال باید با روش آزمون و گزینش فرضیات راهبردی، 

های رد. جدول زیر وضعیت پیشرانمفروضات و یا وضعیت متغیرهای نهایی را در هر بخش مشخص ک

 دهد.نفعان را در هر حالت مربوط به پیشران تقاضای بازار داخلی نشان مینهایی و ذی

 های دیگر در هر حالت پیشران تقاضا. وضعیت پیشران6جدول 

ها توصیف پیشران

 نفعانو ذی
 وضعیت افت تقاضا وضعیت افزایش تقاضا

ماهیت نیروی 

 انسانی

آموزی انسانی به آموزش و مهارت تمایل نیروی

 شود.تر میبیش

 گیرد.ورود نیروی انسانی به صنعت شتاب می

تر تمایل به استفاده از تجارب جهانی بیش

 شود.می

تعدیل و اخراج نیروی انسانی بدون شک اتفاق 

 خواهد افتاد.

گذاری روی نیروی انسانی تمایلی برای سرمایه

 دیده نخواهد شد.

 یهزینه انرژ
های انرژی مانند در هر صورت در آینده هزینه

 برق و گاز افزایش خواهند داشت.
 های انرژی در آینده افزایشی خواهد بود.هزینه

هزینه تعمیرات 

 ایدوره

کاهش این هزینه بستگی زیادی به رفع 

ها و المللی و نوسازی کارخانههای بینمحدودیت

این های تجهیزات دارد. بسیاری از کارخانه

 صنعت قدیمی و کارافتاده هستند.

ها تحت تاثیر در هر صورت کاهش این هزینه

های خارجی است که در این کاهش تحریم

 شود.زمینه افق روشنی دیده نمی

قوانین و مقررات 

 محیطیزیست

در هر صورت با توجه به تخریب محیط زیست، 

محیطی بیشتر تمایل به وضع قوانین زیست

 خواهد شد.

بحران محیط زیست بسیار جدی است. قطعا در 

محیطی بیشتر آینده گرایش به قوانین زیست

 خواهد بود.
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ها توصیف پیشران

 نفعانو ذی
 وضعیت افت تقاضا وضعیت افزایش تقاضا

های حمل هزینه

 و نقل

های حمل و نقل افزایشی در هر صورت هزینه

 خواهد بود.

های حمل و نقل افزایشی در هر صورت هزینه

 خواهد بود.

های سیاست

حقوق و 

 دستمزد

افزایشی دستمزدها و مکانیزم با توجه به  شیب 

قطعی تعیین حقوق و دستمزدها، در این زمینه 

 انعطاف کمی وجود دارد.

در این زمینه امکان تغییر کم است و معموال 

دستمزدها با شیبی کمتر از تورم صعودی 

 هستند.

های حمایت

 دولتی

هایی چون مسکن های دولتی از طرححمایت

های عمرانی پروژهارزان قیمت، باال رفتن بودجه 

و تسهیالت وام مسکن و حتی وام ازدواج باعث 

 شود.تحریک تقاضا می

های دولتی برای عدم تمایل دولت از طرح

تحریک تقاضای مسکن باعث کاهش تقاضا 

شود. عوامل بسیاری مانند نگاه اقتصادی می

دولت، کاهش رشد جمعیت، افت آمار ازدواج، 

این تصمیم  مهاجرت و مشکالت مالی دولت در

 هستند. مؤثر

 نوسانات نرخ ارز

المللی نوسانات نرخ ارز با وجود مشکالت بین

کند به طور نسبی کمتر است و دولت سعی می

 نرخ ارز را کنترل کند.

نوسانات نرخ ارز به شدت افزایشی است و 

افزایش شدید نرخ ارز باعث کاهش قدرت خرید 

مردم و از طرفی کاهش تقاضای مصرفی در 

 شود.بخش مسکن می

و فضای کسب

 کار
 یابد.کار به طور نسبی بهبود میوفضای کسب

کار به شدت به سمت وخامت وفضای کسب

 کند.حرکت می

طور که از نتایج جدول مشخص است، برای سناریونگاری با توجه به پیشران تقاضا، صرفا باید همان

کار مورد توجه قرار ونوسانات نرخ ارز و فضای کسبهای دولتی، متغیرهای نیروی انسانی، حمایت

گیرند. چرا که در هر دو حالت مربوط به تقاضای بازار داخلی، وضعیت سایر متغیرها تغییر چندانی 

شود. وقتی متغیر یا گذاری میم با عدم قطعیت سرمایهأپژوهی روی متغیرهای توکند. در آیندهنمی

 شود.عی باشد کنار گذاشته میپیشرانی تقریبا دارای وضعیت قط

های دیگر را در هر حالت وضعیت پیشران 7شود. جدول گذاری مربوط میپیشران بعدی به قیمت

 دهد.گذاری را نشان میمربوط به پیشران قیمت
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 گذاریهای دیگر در هر حالت پیشران قیمت. وضعیت پیشران7جدول 

ها توصیف پیشران

 نفعانو ذی
 گذاری دستوریوضعیت قیمت هاآزادسازی قیمتوضعیت 

ماهیت نیروی 

 انسانی

شود به دلیل افزایش چشمگیر درآمد، تالش می

 تا کیفیت نیروی انسانی بهبود یابد.

ها تمایل دارند وضع موجود را حفظ شرکت

 کنند.

 هزینه انرژی

ها تمایلی به ها، دولتبا توجه به آزادسازی قیمت

ها با ها ندارند و هزینهاین شرکتارائه تخفیف به 

 یابد.شیب تندی افزایش می

ها در زمینه ها، دولتبا توجه به سرکوب قیمت

ها هزینه انرژی مساعدت بیشتری به شرکت

 خواهند کرد.

هزینه تعمیرات 

 ایدوره

ها که احتماال به با توجه به آزادسازی قیمت

 دلیل باال رفتن نرخ ارز است، هزینه تعمیرات

 ای افزایش زیادی خواهد داشت.دوره

ای وجود دارد ولی در هزینه تعمیرات دوره

 ها کمتر است.مقایسه با حالت آزادسازی قیمت

قوانین و مقررات 

 محیطیزیست

در هر صورت گرایش به وضع قوانین 

 محیطی در آینده بیشتر خواهد شد.زیست

محیطی تشدید فشارها برای وضع قوانین زیست

محیطی در ایران به شد. شرایط زیستخواهد 

 شدت وخیم است.

های حمل هزینه

 و نقل

های حمل و نقل به شدت افزایشی خواهد هزینه

 بود.
 های حمل و نقل در هر صورت وجود دارد.هزینه

های سیاست

حقوق و 

 دستمزد

در این وضعیت احتماال درصد افزایش حقوق و 

 دستمزد بیشتر است. اگرچه ضریب افزایش

 صرفا به اقتضائات یک صنعت بستگی ندارد.

درصد افزایش حقوق و دستمزد کمتر خواهد 

 بود.

های حمایت

 دولتی

توان وضعیت این پیشران را در با قطعیت نمی

 بینی کرد.هر حالت پیش

توان وضعیت این پیشران را در با قطعیت نمی

 بینی کرد.هر حالت پیش

 به شدت افزایشی است. نوسانات نرخ ارز نوسانات نرخ ارز
نوسانات نرخ ارز وجود دارد ولی در مقایسه با 

 حالت قبلی کمتر است.

و فضای کسب

 کار

توان وضعیت این پیشران را در با قطعیت نمی

 بینی کرد.هر حالت پیش

توان وضعیت این پیشران را در با قطعیت نمی

 بینی کرد.هر حالت پیش

، گذاریقیمتطور که از نتایج جدول مشخص است، برای سناریونگاری با توجه به پیشران همان

های حقوق و ای، سیاستهزینه تعمیرات دوره، هزینه انرژیباید متغیرهای نیروی انسانی،  فقط

، گذاریقیمتمورد توجه قرار گیرند. چرا که در هر دو حالت مربوط به دستمزد و نوسانات نرخ ارز 

 کند. ت سایر متغیرها تغییر چندانی نمیوضعی

سناریوهای  1توان سناریوهای تحقیق را توضیح داد. شکل در ادامه با ترکیب این دو جدول می

 دهد.مختلف صنعت سیمان را نشان می
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شود گذاری به صورت دستوری انجام میدر این سناریو، قیمت سناریوی تالش برای بقا:الف( 

نامگذاری این سناریو با این عنوان یابد. علت ولی از سوی دیگر تقاضای داخلی برای سیمان افزایش می

گذاری دستوری حاشیه سود ها به واسطه قیمتبه خاطر این است که با وجود تحریک تقاضا، شرکت

 های انرژی، حملها افزایشی است. هزینهدر ایران شیب هزینهبه طور عمده مناسبی ندارند. همچنین 

های زیادی تجهیزات، کارخانجات سیمان را با چالشهای نگهداری به علت فرسودگی و نقل و هزینه

گذاری در ابتدا وضعیت مرتبط با افزایش تقاضای با توجه به دو بعد تقاضا و قیمت مواجه کرده است.

های دولتی، متغیرهای نیروی انسانی، حمایت جا که در پیشران تقاضا، شود. از آنداخلی تشریح می

کید أکنند، روی این متغیرها تکننده بوده و تفاوت ایجاد میار تعیینکونوسانات نرخ ارز و فضای کسب

شود. در رابطه با نیروی انسانی، به علت افزایش تقاضا، تمایل به جذب و استخدام نیروی انسانی می

 قیمت گذاری دستوری

 آزادسازی قیمت ها

ی
ی بازار داخل

ضا
ش تقا

افزای
 

ی
خل

دا
ار 

از
ی ب

ضا
قا

ش ت
اه

ک
 

 سناریوی احتضار تالش برای بقا 

سناریوی مرهمی بر  دنیای رو به رشد

 زخم

 صنعت سیمان ریباورپذ یوهایسنار .1 شکل
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گذاری دستوری و جذاب نبودن درآمدها، تمایلی شود. البته از سوی دیگر به دلیل قیمتبیشتر می

شود. در گذاری روی نیروهای فنی متخصص دیده نمیعیت نیروی انسانی و سرمایهبرای بهبود وض

های دولتی به ارائه مسکن ارزان قیمت کنند از طریق طرحها تالش میهای دولتی، دولتزمینه حمایت

هایی ها در گذشته، طرح مسکن مهر و مسکن ملی است. چنین طرحای از این طرحبپردازند. نمونه

شود. همچنین ای سیمان را تحریک کرده و باعث افزایش ظرفیت واقعی این صنایع میتقاصا بر

های عمرانی خود را افزایش داده و از این طریق ها ممکن است با افزایش مخارج دولتی، بودجهدولت

های دولتی با وجود اینکه باعث هم باعث تحریک تقاضای سیمان شوند. ولی باید توجه داشت که طرح

ها حاشیه سود شوند، از سوی دیگر با افزایش نقدینگی و هزینهافزایش درآمدهای صنعت سیمان می

کنند با ای خود تالش میها و نگاه مداخلهها با سیاستکنند. در این سناریو دولتاین صنعت را کم می

جه آن، تحریک د که نتیفزایش نرخ ازدواج و رشد جمعیت شوهای ازدواج و مسکن، باعث ااعطای وام

افزایش تقاضا مدت باعث ها در میانتقاضای مسکن و سیمان خواهد بود. اما باید گفت این سیاست

شود ولی در بلندمدت با توجه به کاهش جمعیت تقاضا برای مسکن و سیمان نزولی خواهد بود. به می

های اخیر نیان در سالبسیاری از ایرابه عنوان نمونه، این مطلب باید مهاجرت را هم اضافه کرد. 

اند. در این سناریو نوسانات نرخ ارز کرده دیگر مهاجرت نموده و اقدام به خرید ملک در کشورهای

های کند با سیاستولی دولت تالش می ،کندمالیمی افزایش پیدا میوجود دارد و دالر با شیب 

های سیمانی است تا خود دستوری نرخ ارز را سرکوب کند. این سیاست فرصت مغتنمی برای شرکت

هزینه بسیار سنگینی است  ،ایهای تعمیرات دورهرا نوسازی نموده و فناوری جدید وارد کنند. هزینه

که هر شش ماه یک بار برخی کارخانجات قدیمی میلیاردها تومان در این زمینه باید هزینه کنند. البته 

ها با شعارهایی در این آینده دولت المللی دارد.های بینانجام چنین کاری نیاز مبرم به رفع محدودیت

کارهای داخلی را از نظر متغیرهایی وچون نگاه به داخل و حمایت از تولید داخلی تا حدی موانع کسب

کنند و ها و تسریع و بهبود قوانین رفع میهای مالیاتی و صدور پروانهچون تأمین مالی بانکی، معافیت

کننده رفع شود. اما فاکتور تعیینکارها و صنایع میوونق اقتصادی کسبهمین مطلب تا حدی باعث ر

ها و صنایع موفق خارجی است که های خارجی و امکان انتقال فناوری و همکاری با شرکتتحریم

گذاری دستوری است. با بهبود زیاد در این صنعت به این تغییرات بستگی دارد. مانع بعدی قیمت

با گذاری دستوری مانع مهمی برای رشد صنایع است. تقاضای بازار، قیمت وجود افزایش و تحریک

های کنند تا در هزینهها تالش میها، دولتسرکوب قیمتها در ایران و هزینهافزایشی توجه به روند 

ها تخفیف داده و همراهی بیشتری داشته باشند. این مطلب در مورد حقوق و انرژی به شرکت
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است. اما باید به این نکته توجه داشت که در ایران حتی در صورت سرکوب  دستمزدها هم صادق

دستوری نرخ ارز، هزینه کاالها و خدمات به علت کمبود افزایشی است. به همین خاطر در این سناریو 

ای به شدت تحت فشار های حمل و نقل و هزینه تعمیرات دورهها از جانب افزایش هزینهشرکت

اطر در این سناریو یک تعادل و توازن نسبی وجود دارد. با وجود افزایش تقاضا، به به همین خ هستند.

  کنند.ها سود کمتری میها و سهامداران در مقایسه با واسطهعلت سرکوب قیمت، شرکت

در این سناریو همه چیز نامطلوب و نامناسب است. به غیر از نامطلوب ب( سناریوی احتضار: 

ها و عدم نوسازی تجهیزات، تقاضای های خارجی، محدودیتکنترلی مانند تحریمبودن عوامل غیر قابل 

شود. بهترین نام برای این آینده ها هم توسط دولت سرکوب میبازار داخلی با افول همراه بوده و قیمت

توان آن را حل کرد. در این احتضار است. به قدری مشکالت زیاد و پیچیده است که به راحتی نمی

ماند که بیماری در او به کار به صورت کلی به سان بیماری میوو صنعت سیمان و فضای کسبسناری

 .کندهر نوع درمان مشکالت بیشتری را ایجاد می قدر پیشرفت کرده که توسل به

در این سناریو صنایع از دو سو تحت فشار هستند. از طرفی تقاضای سیمان به دلیل فقدان 

های حمایتی در تسهیالت، کاهش رشد جمعیت و توان دولت برای طرحهای دولتی، کاهش طرح

یابد. های عمرانی به شدت کاهش میمهاجرت، کسری شدید بودجه دولت و کم شدن بودجه

های سیمانی که با مازاد عرضه روبرو هستند از تولید خود کاسته و در نتیجه تعدیل نیروی شرکت

دیگر عالوه بر کاهش ظرفیت، فشار دیگری به نام سرکوب  انسانی بسیار زیاد خواهد شد. از سوی

کنند نرخ ارز را سرکوب کنند، به صنایع تخفیف ها تالش میها وجود دارد. در این آینده، دولتقیمت

های حقوق و دستمزد را سرکوب کنند. شاید این طور به نظر برسد که این هزینه انرژی بدهند، و نرخ

عت را بهبود دهد. ولی باید گفت که وضعیت دولت و درآمدهایش بسیار ها تاحدی وضعیت صنسیاست

و  70های ها در دههاثر باشند. دولت أتوانند منشها در ایران دیگر مانند گذشته نمیوخیم است. دولت

کردند ولی های بهداشتی، اقتصادی و صنعتی اجرا میهای موفقی را به طور گسترده در حوزهطرح 80

ها و ها به دلیل فرسودگی نیروگاهها بسیار زیاد است. برای مثال دولتر و آینده محدودیتدر حال حاض

مین انرژی مواجه هستند به همین خاطر حتی اگر هم بخواهند أتجهیزات مربوط به انرژی با مشکل ت

ن های انرژی برای این صنایع بسیار سنگیتوانند به صنایع کمکی کنند، به همین دلیل هزینهنمی

های حمل و نقل با توجه به جانمایی غلط صنایع سیمانی هم خواهد بود. این مطلب در مورد هزینه

ها را اضافه و کار و رکود سنگین در تمامی بخشبه این مطلب باید فضای نامناسب کسبمصداق دارد. 

گذاری ضا و قیمتالمللی و نبود تقاهای بینکرد. از طرف دیگر به علت باال رفتن نرخ ارز و محدودیت

 ای برای انتقال تکنولوژی وجود ندارد.دستوری و جانمایی اشتباه انگیزه

کند. وضعیت تقاضا ترین وضعیت را ترسیم میاین سناریو مطلوب سناریوی دنیای رو به رشد:ج(

های مسکن و رشد ای دولت در مورد مسکن ارزان، وامهای توسعهدر بازار داخلی به دلیل طرح
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ای در بازار نیازمند باز بودن شود. البته الزمه چنین مداخلههای عمرانی با افزایش همراه میبودجه

تواند با افزایش هایی ایجاد شده و دولت میدر این سناریو تا حدی گشایش هاست. احتماالًدست دولت

از طرفی های عمرانی، تقاضا در صنعت سیمان را تحریک کند. مخارج خود و همچنین رشد بودجه

ها چه ارز و چه محصوالت صنایع کند از سرکوب قیمتهای تلخ گذشته سعی میدولت بعد از تجربه

بخشی دست بزند. در کند به جای سرکوب ارز به تثبیت نرخ ارز و تعادلدست بردارد. دولت تالش می

ا ظرفیت واقعی هاین سناریو به علت افزایش تقاضا و همچنین رشد درآمدهای صنایع سیمانی، شرکت

های خود را کاهش دهند. البته هزینه ،کنند تا از طریق بهبود و توسعهخود را افزایش داده و تالش می

نقل و انرژی افزایشی وها مانند حملهای آنهای سیمانی، هزینهبا وجود افزایش درآمدهای شرکت

المللی به نوسازی دست های بینکنند با توجه به رفع محدودیتها تالش میخواهد بود. این شرکت

ها با ای را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. در صورت رفع محدودیتزده و هزینه تعمیرات دوره

توجه به مازاد ظرفیت سیمان در کشور و وجود تقاضا در منطقه  امکان صادرات سیمان وجود دارد. 

محیطی بسیار سختگیر شده و حظات زیستولی باید به این مطلب توجه کرد که کشورها در زمینه مال

مواد چسباننده همچنین فناوری ساخت بتن و مسکن در دنیا به شدت در حال تغییر است. برای مثال 

عت سیمان تبدیل به یک صنعت که صن وجهیبتن آینده شامل کلینکر کمتری خواهد بود به 

ننده پودرهای ریزی خواهد بود که تولیدک هیدرولیکی خواهد شد. این صنعت هایافزونهکننده تولید

کاربرد ترکیبات معدنی  قابل مالحظهگردند. این افزایش سخت میمی شوند  ترکیب آبهنگامی که با 

انداز توسعه پایدار برای تحقق برخی اهدافش کمک غیر از کلینکر به صنعت سیمان در یک چشم

 خواهد نمود که توسط دولت ها اعمال خواهند شد

در این سناریو به دلیل کاهش رشد جمعیت، وخامت فضای  :مرهمی بر زخم سناریوید( 

های عمرانی، مهاجرت گسترده، مشکالت کار، خالی بودن جیب دولت، افت شدید بودجهوکسب

های محیطی بسیار جدی، جابجایی جمعیت به علت فقدان آب، تقاضا برای مسکن و پروژهزیست

المللی های بیناز سوی دیگر نرخ ارز به علت تشدید محدودیت یابد.ساز به شدت کاهش میوساخت

نقل و هزینه نگهداری به وهای این صنعت از جمله نیروی انسانی، انرژی، حملفزاینده بوده و هزینه

یابد. افزایش نرخ ارز باعث کاهش تقاضای مصرفی در بخش مسکن شده و عدم شدت افزایش می

دهد. در این صورت صنعت سیمان عالوه بر زها را به شدت کاهش میساوحمایت دولت، میزان ساخت

تواند تا حدی مرهمی بر زخم ها هم تحت فشار است. تنها امتیازی که میکاهش تقاضا از طرف هزینه

ها است که آن هم تا حدودی خنثی عمل خواهد کرد. چرا که این صنعت باشد آزادسازی قیمت

کننده نداشته و به خاطر نبود تقاضا و مازاد عرضه جذابیتی برای مصرفها با توجه به آزادسازی قیمت

نداشتن کشش، میزان تقاضا را باز هم کمتر خواهد کرد. به همین خاطر به رغم جذابیت ظاهری، 

  ها باعث ضرر بیشتر این صنعت هم خواهد شد.افزایش قیمت
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 . گزینش سناریو محتمل4-4

بندی پس از مشخص شدن تعداد خبرگان و اولویت، OPAبرای تعیین سناریو محتمل با تکنیک 

 ریزی خطی زیر تشکیل گردید:...، مدل برنامهتجربه و یزانسابقه کار، مها بر اساس آن

(1)  

Max Z 

S.t: 

𝑍 ≤ 𝑖 (𝑗 (𝑘(𝑊𝑖𝑗𝑘
𝑘 − 𝑊𝑖𝑗𝑘

𝑘+1)))       ∀ 𝑖, 𝑗 𝑎𝑛𝑑 𝑘 

𝑍 ≤   𝑖𝑗𝑚𝑊𝑖𝑗𝑘
𝑚             ∀ 𝑖, 𝑗 𝑎𝑛𝑑 𝑘 

∑ ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑘 = 1

𝑚

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

  

𝑊𝑖𝑗𝑘 ≥ 0                         ∀ 𝑖, 𝑗 𝑎𝑛𝑑 𝑘 

where Z: Unrestricted in sign 

 شوند:یم یفتعر یرصورت زه ب یرهامدل پارامترها و متغ یندر ا

 OPA مدلها، متغیرها و پارامترها در ها، اندیسمجموعه. 8جدول 

 هامجموعه

∀i ∈ I مجموعه خبرگان I 

∀j ∈ J مجموعه معیارها J 

∀k ∈ Kها مجموعه گزینه K 

 هااندیس

 (1. … . 𝑝)اندیس خبرگان 𝑖 

 (1. … . 𝑛) اندیس معیارها 𝑗 

 (1. … . 𝑚)هااندیس گزینه 𝑘 

 متغیرها

 Z تابع هدف

𝑖. 𝑊𝑖𝑗𝑘توسط خبره  𝑗در معیار  𝑘با اولویت  𝑘وزن گزینه 
𝑘  

 پارامترها

 𝑖اولویت خبره 𝑖 

𝑗 اولویت معیار 𝑗 

𝑘 اولویت گزینه 𝑘 

 شود:یمحاسبه م یرروابط ز یقاز طر یبها به ترتو خبره یارهاها، معینهبعد از حل مدل وزن گز
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(2) 𝑊𝑘 = ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

        ∀ 𝑘  

(3) 𝑊𝑗 = ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑘

𝑚

𝑘=1

𝑝

𝑖=1

        ∀ 𝑗 

(4) 𝑊𝑖 = ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑘

𝑚

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

        ∀ 𝑖 

و حل مسئله توسط این  OPAافزار نرمبا ورود نظرات خبرگان و مشخص کردن اولویت هر خبره به 

دهد که سناریو مرهمی بر نتایج نشان میافزار رتبه نهایی هر سناریو طبق جدول زیر مشخص شد. نرم

 ترین سناریو است.محتمل زخم رتبه اول را دارد و از نظر خبرگان،

 رتبه هر سناریو. 9جدول 

 سناریو وزن رتبه

 تالش برای بقا 0.233 2

 احتضار 0.153 3

 مرهمی بر زخم 0.530 1

 دنیای رو به رشد 0.084 4

  گیریبحث و نتیجه -5

ها پژوهشبا مرور و بررسی این های مختلفی صورت گرفته است. در حوزه صنعت سیمان پژوهش

رو، از این .گردداین صنعت به خوبی احساس می ندهیآ یو روندها یپژوهندهیدر حوزه آ کیتئور خأل

شناسی یکپارچه اقدام به آینده پژوهی صنعت سیمان ایران نموده پژوهش حاضر با ارائه یک روش

 است. 

و  یدیکل یهاشرانیپ ،و مصاحبه با خبرگان نهیشیمرور پبر این اساس، در گام نخست با استفاده از 

با غربال گردیدند. سپس  رویکرد استنتاج تحلیلیو با  استخراج مانیصنعت س ندهیآ یروبر ثر ؤم

 شرانیشاخص خالص اثر نشان داد که دو پ لیتحلشد. تحلیل ها این پیشران ،دیمتلکاربست تکنیک 

بر در نتیجه دارند.  هاشرانیپ ستمیس یرا رو یاثرگذار نیشتریب یبازار داخل یو تقاضا یگذارمتیق

با به ، رو به رشد یایبر زخم و دن یبقا، احتضار، مرهم یتالش برا ویچهار سنار شران،یدو پ نیا یمبنا

با بر زخم  یمرهم ویسناردر آخر . توسعه یافتند (SAST) یراهبرد اتیفرض نشیآزمون و گز یریکارگ

  .انتخاب شد ویسنار نیترمحتملبه عنوان  (OPA) یبیترت تیاولو کردیرو کیتکنبه کارگیری 
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ها تحت فشار است و رویه هزینهصنعت سیمان از سوی عدم تقاضا و افزایش بیدر این سناریو 

ها، باعث ضرر بیشتر این صنعت ها به رغم جذابیت ظاهری از نظر افزایش قیمتآزادسازی قیمت

 خواهد شد.

آتی و سناریوهای آینده این صنعت است. از های نوآوری محتوایی این پژوهش پرداختن به پیشران

منظر روشی نیز، به طور مشخص سه نوآوری مهم در این پژوهش وجود دارد. استفاده از غربال 

پژوهانه صورت گرفته است. استفاده از رویکرد نرم تئوریک برای تحلیل مفهومی عوامل که با نگاه آینده

ناسب زیادی با رویکرد سناریونگاری دارد. چرا که  آزمون و گزینش فرضیات راهبردی که منطق آن ت

های باقیمانده و تضاد ای، وضعیت پیشرانرویکردهای متعارف مانند مصاحبه و ابزار تعاریف ریشه

از رویکرد بدبینانه شوپنهاوری برای  نیز کردند. در نهایتها را به خوبی روشن نمیموجود در پیشران

 .استفاده گردید توسعه پیشنهادهای پژوهش

به زعم شوپنهاور برای رسیدن به سعادت باید تالش کرد تا حد ممکن از بدبختی اجتناب نمود. این 

های زیادی روبروست. پژوهی با عدم قطعیتنگاه با سناریونگاری تناسب زیادی دارد، چرا که آینده

هتر است با احتیاط رویکرد سلبی لوحانه ایجابی، ببینانه و سادهبنابراین به جای توسل به نگاه خوش

اتخاذ شود. از این رو، باید تالش کرد که صنعت سیمان در آینده از سناریوی محتمل )مرهمی بر 

بایست از وجه اشتراک این دو سناریو یعنی زخم( به بدترین سناریو )احتضار( دچار نشود. پس می

نفعان و با توجه به نقش ذی پژوهش پیشنهادهایکاهش تقاضای بازار اجتناب کرد. بر این اساس، 

 شود:بازیگران، حول محور تقاضا در این صنعت مطرح می

یکی از مشکالت بخش مسکن فزونی تقاضا بر عرضه است. در  نقش بازیگران دولتی: .1

سال گذشته با نگاه دولت مبنی بر عدم دخالت دولت در  8های اخیر خاصه در سال

هایی به منظور ساخت کن مهر، تالش برای ارائه طرحساخت مسکن و انتقاد به پروژه مس

های آخر مجددا با توجه به مشکالت به قیمت متوقف شد. صرفا در سالمسکن ارزان

هایی مانند مسکن ملی شروع شد. در وجود آمده از جمله جهش قیمت مسکن، فعالیت

ن داشت. این زمینه حتی خود رئیس دولت اذعان به قصور دولت در زمینه ساخت مسک

ساز در بخش مسکن باعث شده تا ظرفیت واقعی تولید در بخش سیمان ورکود ساخت

های دولتی با توجه به مقیاس به مراتب کمتر از ظرفیت اسمی تولید باشد. طرح

کنند. سایر صنایع را هم تحریک می کهلبتنها صنعت سیمان  ای که دارند نهگسترده

گردد باشد. از این رو، پیشنهاد میژه مسکن مهر مینمونه آن رونق ایجاد شده در پرو

های ساخت مسکن طرحمستمر  یاجرا قیبا کاهش رکود ساخت و ساز از طردولت 

جهت اقشار کم درآمد، صنعت سیمان را در کشور تحریک نموده و به ظرفیت اسمی 

 تولید نزدیک نماید.
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یکی از عوامل رکود صنعت سیمان، رکود در  ریزی:نقش بازیگران مربوط به بودجه .2

های عمرانی به علت تخصیص کم بودجه است. مشکل این است که رشد سالیانه پروژه

ها همخوانی ندارد(، اجازه بودجه نهادهای مختلف )که در بسیاری از مواقع با عملکرد آن

و کسری  های خارجیدهد. مشکل تحریمهای عمرانی را نمیتخصیص بودجه به پروژه

شدید بودجه این معضل را تشدید کرده است. فرایند اخذ بودجه بیشتر از این که 

ها و عقالنی باشد امری سیاسی است. حل این مسئله به همکاری و اجماع تمام گروه

های سیاسی در سازمان برنامه، دولت، مجلس و برخی نهادهای قدرتمند بستگی جناح

ک بازیگر قدرتمند است که در رأس قوه مجریه بتواند بر دارد. انجام این کار نیازمند ی

فشارهای سیاسی و نهادی غلبه نموده و سایر قوا و نهادها را هماهنگ کند. در حقیقت 

زنی و اجماع، هم ضررورت این مسئله را درک کند و در گام بعدی، از طریق چانه

کند. بر این اساس با های عمرانی حذف های زائد را به نفع بودجهبسیاری از بودجه

ها، اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بازمهندسی و حذف فرایندهای زاید در سازمان

توان تا حدودی بودجه عمرانی کشور را ها و صرفه جویی ناشی از آن میدر دستگاه

 بهبود داد.

های دولتی مسکن ارزان قیمت، ارائه یکی از الزامات موفقیت طرح بخش بانکی: .3

یالت مسکن، و تسهیالت مورد نیاز برای تامین نقدینگی بخش مسکن، تامین مالی تسه

های های دولتی، بخش بانکی مقاومتبانکی است. در بسیاری از مواقع با وجود حمایت

های انداز و سیاستدهد. مشکل بخش بانکی در ایران، نبود چشمزیادی انجام می

های ک مرکزی و اقدامات پراکنده و اولویتها، فقدان نظارت بانراهبردی برای بانک

ها است. از این رو، شایسته است مجلس شورای اسالمی و دولت با تدوین مختلف بانک

 ها را ملزم به حمایت از بخش مسکن نمایند.قوانین و سازوکارهایی یکپارچه، بانک

ترین مشکالت صنعت سیمان، یکی از مهمسیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی:  .4

مازاد ظرفیت تولیدی این صنعت است. نیازهای کشورهای منطقه به شدت در حال 

های بسیار خوبی در حوزه ای مانند ترکیه فعالیتافزایش است. رقبای منطقه

المللی، نبود رایزنی اقتصادی های بیناند. محدودیتدادهگذاری و بازاریابی انجام سرمایه

های انتقال پول به دلیل اف ای تی اف محدودیت ای وهای منطقهدر این کشورها، تنش

گشایی از ها مانند گرهبرخی از فعالیت کار را برای صنایع ایران بسیار سخت کرده است.

ای خواهد های بانکی نقش مهمی در ورود این صنعت به بازارهای منطقهمحدودیت

ی را در نظر محیطی خاصها و قوانین زیستالبته کشورهای مختلف محدودیت داشت.

اند. همچنین فناوری باعث تغییر استانداردها در بخش مسکن و حتی بتن شده گرفته
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که صنایع ایرانی بدون بهبود و توسعه در فناوری و شیوه تولید خود امکان رقابت با 

 کشورهای خارجی نخواهند داشت.

در کشور یکی از عواملی که باعث رونق اقتصادی تالش نهادهای اقتصادی و قضائی:  .5

و کار شود، بهبود فضای کسبو افزایش تقاضا در صنعت سیمان و در صنایع دیگر می

المللی، های بینگذاری، رفع محدودیتحذف قوانین مزاحم، ایجاد امنیت سرمایه است.

های مالیاتی، اصالح ساختار بانکی و اداری و  بهبود قوانین گمرکی نیازمند معافیت

بازیگران مختلفی در قوه قضائیه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد،  هایها و مساعدتتالش

 بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی است.
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