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رتبه: برگزیده سوم بخش جوان

تحصیالت: دكتری

عنوان اثر: ماهیت حقوقی اوراق بهادار

نفیسه شوشی نسب NAFISE  SHOOSHINASAB

خلـق و وضـع اوراق بهـادار به عنـوان یک ابداع مهم حقوقـی، كمتر از اختراع چرخ و ماشـین بخار نیسـت، چرا 

كـه در سـیر تکامـل شـركت ها و سـازمان های اقتصـادی، تحـرک و پویایـی، بـدون خلـق اوراق بهـادار به عنوان 

دارایـی مالـی قابـل معاملـه سـریع توسـط میلیون هـا سـرمایه گذار امکان ناپذیـر بـود. سال هاسـت كـه ادبیـات 

مالـی و حقوقـی در ایـران از خـالء نظـری در ارتبـاط بـا مفاهیمـی همچـون »سـرمایه گذاری«، »پس انـداز«، 

»خریـد و فـروش ریسـک« و »اوراق بهـادار« رنـج می بـرد. اثـر حاضـر بـا تبییـن رابطه اقتصـاد مالـی و اقتصاد 

واقعـی در پـی تحلیـل رابطهـی اقتصـاد مالـی بـا پدیده هـای حقوقـی مثـل »شـركت« و »اوراق بهادار« اسـت. 

ایـن كتـاب بـا پرداختـن بـه مبانی نظـری حقـوق اوراق  بهـادار و ارائـه یک تحلیـل اقتصـادی، راه را بـرای طرح 

سـئواالتی در خصـوص مالیـت حقـوق اوراق بهـادار، معامـالت آن هـا از جملـه بیـع، اجـاره و رهـن و ایـن كه 

 اوراق در كـدام دسـته از مقـوالت حقوقـی مرسـوم قرار می گیرند، گشـوده اسـت. 
ً
اصـوال

 نفیسـه شوشی نسـب متولـد سـال 1364 در شـهر مشـهد اسـت. وی كارشناسـی خـود را در رشـته  حقـوق در 

دانشـگاه  عالمه طباطبایـی بـه پایـان رسـاند و مقاطـع كارشناسـی ارشـد و دكتـری را در دانشـگاه تهـران بـا 

تخصـص حقـوق خصوصـی سـپری نمود. كسـب رتبه دو آزمـون دكتـری از جمله افتخارات ایشـان اسـت. از 

جدیدتریـن مقاالتـی كـه خانـم شوشی نسـب بـه چـاپ رسـانده می توان بـه »تحلیـل حقوقـی اوراق بهـادار به 

مثابـه ارزش« و »مطالعـه تطبیقـی شـبه اسـناد تجـاری« اشـاره نمـود. ایشـان در حـال حاضـر وكیـل پایه یک 
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