با نام خدا
رزومه

نام و نام خانوادگی  :محمدصادق نادعلیزاده
شماره شناسنامه 51 :
کد ملی 2971668665 :
تاریخ تولد 1333/04/4 :
محل تولد و صدور شناسنامه  :میاندوآب – آذربایجان غربی
تحصیالت  :دیپلم ریاضی – سال اخذ  . 1358تحصیالت دانشگاهی ؛ راه و ساختمان ؛ نا تمام .
میزان تسلط به زبانهای خارجی  :انگلیسی  ،روسی و ترکی استانبولی متوسط .
آشنایی با کامپیوتر و اینترنت  :نسبتأ خوب .
سایت شخصی :
وبالگ شخصی :

www.nadalizadeh.com
www.nadalizadeh.blogfa.com

محل سکونت  :مسکو  ،پراژیسکایا  ،خیابان کراسنوو مارکا  ،بلوک  ، 4k1ورودی  ، 3طبقه اول  ،واحد 80
شرکت ها :
شرکت مشاوراقتصادی « زال » روسیه  .شماره ثبت 1157746305298 :
دفتر مسککو  :موبایکل  - 0079252078164 :آدرس دفتکر 108811 , ГОРОД МОСКВА , ГОРОД :
МОСКОВСКИЙ , УЛИЦА ХАБАРОВА , ДОМ 2 , ОФИС 15 , ЭТАЖ 7
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شرکت مشاور اقتصادی « زال » ترکیه  .شماره ثبت 9960447940 :
موبایل مدیر عامل ( آقای علی نادعلیزاده ) 00905396073338 :
دفتر هماهنگی ایران  :تهران – خیابان خیابکان اززگزکل  ،کوچکه سکلیمانزاده  ،پکالک  ، 10طبقکه دوم  .تلنک: :
 . 22441092موبایل ایران  ( 09352410366 :شماره شبکه های اجتماعی ) .

سایت طرح « شبکه جهانی ابریشم » :

www.worldsilkweb.com

سایت گروه شرکت های زال ( ترکیه  ،ایران و روسیه )

www.zalcompany.com

سایت گروه نلودا ( وابسته به شرکت زال ترکیه )
سایت امالک ( وابسته به شرکت زال ترکیه )
سوابق کاری :
از سال  1348الی  1362کار و مدیریت کتاب فروشی خانوادگی در شهرستان میاندوآب .
از سال  1362الی  1368تاسیس شرکت انتشاراتی پارس کتاب در تهران  ،چاپخش در کرج  ،ایرانیان در تبریز
و مشارکت در شرکت ساختمانی پارس طرح در تهران  .مدیریت هر سه شرکت انتشاراتی و نیز مدیریت کارگاه
ساختمانی پارس طرح در پاالیشگاه تهران .
از سال  1368الی  1373پیش آمد ناگوارتصادف خانوادگی و فوت مرحوم مهندس یداهلل نادعلیزاده برادرعزیز و
شریک عمده شرکت ها و تعطیلی  24ماهه همه شرکت ها .
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از سال  1373الی  1374همکاری با سازمان همیاری شهرداری های تبریز .
از سال  1374الی  1377مدیر کتاب فروشی نوبل در تبریز .
از سال  1377الی  1380مدیر بخش توسعه صادرات غیر ننتی شکرکت خکدمات علمکی صکنعتی تبریکز  .ایک:
بخش را بنا به اعتقاد خود به لزوم توسعه صادرات و با هزینه خود ایجاد و مدیریت نمودم .
از سال  1380الی  1382مدیر خانه تجارت ایران در روسیه .
از سال  1380تا  : 1385تاسیس شرکت  Intiaدر ارمنستان .
از سال  1380تا کنون مشاور عالی شرکت ارتباطات سهند .
از سال  1382الی  : 1383تدریس « روش بازارسازی » ازطرف طرح سیناکس  UNDPسازمان ملل  .تقکدیر
نامه مشترک  ، UNDPوزارت بازرگانی و طرح سناکس در سایت شخصی  ،در بخش مکدارک قابکل مشکاهده
است .
از سال  1383الی  : 1389فعالیت بعنوان مشاور اقتصادی تجربی .
از سال  1391تا اوایل  : 1392همکاری با شرکت دورال  -متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامی :اجتماعی
( شستا ) .
از سال  1391تا کنون  :مشاورعالی شرکت الچی :اربیل ( کردستان عراق ) .
از سال  1392تا  :1393مشاور شرکت ننتی راهبردهای هوشمند .
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از سال  1392تا  :1393مشاور فروش شرکت شرکت توسعه افق پایدار ( گروه گلرنگ ) ککه نهایتکا موفکق بکه
تاسیس شرکتی درکراسنادار روسیه شده و مرکزی برای توزیع محصوالت شوینده ایجاد نمودند.
بهار سال  : 1393آغاز فعالیت وسیع در ترکیه تاسیس شرکت  Yildizallosدراستانبول .
از سال  : 1393آغاز همکاری غیر رسمی ولی فشرده با سازمان تعاون روستایی کشور  .که نهاتا منجر بکه عقکد
قرارداد انحصاری با شرکت بازرگانی شبکه تعاونی های بخش کشکاورزی ایکران ؛ بکه عنکوان همککار خکارجی ؛
گردید .
اوایل سال  : 1393آغاز اجرای طرح « شبکه جهانی ابریشم » با سرمایه شخصی .
اواخر سال  : 1393تاسیس شکرکت  Zalدر ترکیکه (  . ) www.zalcompany.comادامکه فعالیکت بکا
تاسیس فروشگاه اینترنتی نلودا ) . ( www.nelodagroup.com
اوایل سال  : 1394تاسیس شکرکت  Zalدر روسکیه (  .) www.zalcompany.comادامکه فعالیکت بکه
عنوان تنها شرکت مشاوره اقتصادی ایرانی در روسیه  .با اعتباری باال ( از دید ادارات گمرک و دارایی )  ،بکدون
حتی یک روبل جریمه در  20سال اقامت.
سال 1395موفق در عقد قکرارداد بکی :سکرمایه گکذاران روسکی در کشکت گلخانکه ای  ،همککاری بکا شکرکت
 RYNASHروسیه برای صادرات محصوالت کشاورزی .
 1395ایجاد ارتباط کاری بی « :ترانس کاپیتال بانک مسکو » با « بانک کشاورزی ایران » .
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 1396تاسیس شرکت  TECHNORITHMدر مسکو بکا سکهام  %45شکرکت زال و  %55شکرکای روس و
ایرانی برای امور فنی و تجاری و  . . . .ای :شرکت به خاطر عدم فعالیت جدی شرکای ایرانی منحل شد .
موفقیت ها  ،تحقیقات  ،مطالعات و طراحی :
.1

تحقیق در بازار سنتی تبریز به مدت  4سال  :منتشر نشده .

.2

تحقیق و طراحی مدل خانه های تجارت ایران در خارج از کشور  :درسال  1384وزارت بازرگانی و دفتکر

ف :آوری های ریاست جمهوری ارائه شده .
.3

طراحی شهر اینترنتی تبریز  :بنا به سنارش استاندار وقت جناب دکتر سبحان الهی .

.4

مطالعه در الزامات پیوست :به . WTO

.5

مطالعه و تهیه مقاله در خصوص  :مدیریت دانش ارشد . CKO

.6

مطالعه و اجرای طرح تهاتر کاال و خدمات .

.7

طراحی « شکبکه جهکانی ابریشکم » )  .( www.worldsilkweb.comایک :طکرح تکا ایک :زمکان

16سال ازعمر بنده را صرف خود نموده ! چون اعتقاد دارم  :منید تری ، :اسالمی تری ، :مناسب تری :و اساسی
تری :راه رسیدن به صادرات پایدار جز با اجرای ای :طرح ممک :نخواهد بود  .کلیات طکرح و مکدارک دیگکر را
می توانید در سایت  www.nadalizadeh.comمشاهده فرمایید .
.8
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رزرو  500مغازه از مجموعه  Foodcityدر مسکو . www.foodcity.ru .

.9

اجاره  20مغازه از مغازه های رزرو شده و آماده سازی آنها جهت نمایشگاه و فروشگاه دائمی محصکوالت

دریایی ایران .
 .10توافق با دوستان مسئول در سازمان محترم فرهنگ و ارتباطات اسالمی جهت تکامی :بخکش ککوچکی از
هزینه های اعطای کتاب های اسالمی و ایرانی به کتابخانه های سرتاسکر جهکان بکا اختصکاص یکک در صکد از
درآمدهای شرکت های زال در ترکیه و روسیه .
 .11فعالیت دربخش شرق شناسی کتابخانه لنی :در مسکو و تامی :بخشی از کتب مرجع ( اسکالم شناسکی و
ایران شناسی ) آنها و انتقال تدریجی کتابخانه شخصی به آن کتابخانه .
 .12تهیه شناسنامه آندسته از کتب ایرانی موجود در کتابخانه لنکی :ککه تکا کنکون مشخصکات و شناسکنامه
نداشته اند  .کتاب هایی که بیشتر خطی و یک نسخه هستند !
 .13توافق با واحد مشاوران دومای روسیه جهت مدیریت بخش خاورمیانه آنها و کمک به حضور شرکت هکای
توانمند ایرانی در فروشگاه های زنجیره ای www.partnergov.ru .
 .14مذاکره با شکرکت ای – پکی – ام – رو ( هلکدینگ مسکلمانان تاتارسکتان ) جهکت همککاری و تاسکیس
کارخانه بزرگ شوینده در کازان و همکاری های مشابه .
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