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اهمیت محیطزیست سالم ،تعاریف اولیه ،نقش اقتصاد محیطزیست در مدیریت محیطزیست ،نظام اقتصادی و محیطزیست ،مفاهیم
اساسی مورد استفاده در علم اقتصاد و محیط زیست
بازار و مدیریت محیطزیست ،مکانیسم فعالیت بازار ،منحنی امکانات تولید ،تقاضا ،رفتار مصرف کننده و تقاضا ،تقاضای بازار برای یک
کاالی خصوصی
رفتار تولیدکننده و عرضه ،عرضه بازار کاالی خصوصی ،قیمت تعادلی ،انتقال منحنی عرضه و تقاضا ،چگونگی عملکرد بازار
شکست بازار ،ضعف یا نبود حقوق مالکیت ،کاالی عمومی ،عرضه بازار برای کیفیت هوا ،قیمت تعادلی در بازار برای کیفیت محیط
زیست
اثرات خارجی ،طبقه بندی اثرات خارجی (اثر خارجی مرتبط پارتو ،و ،).....ارتباط بین اثرات خارجی و کاالی عمومی ،تحلیل شکست
بازار ،نبود حق مالکیت ،نظریه کوئز
رویکرد کنترل– نظارت (روش استاندارد) برای مشکالت زیست محیطی ،کاربرد استانداردها در سیاست گذاریهای زیست محیطی،

هفته ششم

انواع استانداردهای زیست محیطی ،پیامدهای اقتصادی استفاده از استانداردها ،تخصیص کارا در استانداردهای زیست محیطی ،منافع
نهایی اجتماعی کاهش آلودگی ،هزینه نهایی اجتماعی کاهش آلودگی

هفته هفتم

آیا استانداردهای کاهش آلودگی به طور کارا و ثمربخش تعیین شده اند؟ ،آیا رویکرد کنترل-نظارت از اثربخشی هزینه برخوردار است؟
عدم تأثیر بخشی هزینه استانداردهای مبتنی بر فن آوری ،عدم اثربخشی هزینه استانداردهای مشابه و یکسان
راه حلهای اقتصادی برای مشکالت زیست محیطی (رویکردبازار) ،نظام جریمهای برای مدیریت محیطزیست ،مالیات بر آلودگی

هفته هشتم

(مالیات سبز) ،مالیات مضاعف ،معافیت مالیاتی ،مزایا و معایب اجرای مالیات بر انتشار آالیندهها ،طراحی و اجرای مالیاتهای زیست
محیطی

هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم

یارانههای زیست محیطی ،الگوی یارانههای مربوط به تجهیزات کاهش آلودگی ،ارائه الگوی یارانه مربوط به کاهش آلودگی به ازای
واحد ،یارانههای زیست محیطی در عمل
سیستمهای سپرده – بازپرداخت ،عوامل اقتصادی سیستمهای سپرده – بازپرداخت ،سیستمهای سپرده – بازپرداخت در عمل
سیستم مجوزهای آلودگی قابل تجارت ،ساختار مجوزهای آلودگی قابل تجارت ،الگوی سیستم مجوزهای آلودگی در رابطه با آلوده
کنندگان متعدد ،سیستم خرید و فروش مجوزهای آلودگی در عمل

هفته دوازدهم

ارزش گذاری مواهب طبیعی در مدیریت محیطزیست

هفته سیزدهم

حسابداری زیست محیطی در مدیریت محیطزیست

هفته چهاردهم

سیاست مالی و سیاست پولی در مدیریت محیطزیست

هفته پانزدهم

توسعه اقتصادی و پایداری ،تجارت بین المللی و مدیریت محیطزیست  ،بخش اول ارائه تحقیق دانشجویان

هفته شانزدهم

جمع بندی کالس و بخش دوم ارائه دانشجویان

توجه:
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