
شركت چرم مشهد در سال 1375 تاسيس و يك سال بعد راه اندازي شده است. اين شركت 
در شرايطي شروع به كار كرد كه صنعت چرم ايران رونق زيادي نداشت و به دليل مازاد بودن 

پوست گوسفندي، پوست فرآوری نشده به كشورهاي ديگر صادر مي شد.
در چنين شــرايطي، مهندس رضا حميدي كه از كارآفرينان مطرح كشــور به شمار مي رود، 
تصميم گرفت كه چرخه اي را براي تبديل پوست گوسفندي به محصوالت چرمي به وجود آورد 

تا از اين طريق بتواند در صنعت چرم كشور ارزش افزوده و اشتغال ايجاد كند. 
در حال حاضر كه 17 ســال از تاســيس اين كارخانه مي گذرد، شــركت چرم مشهد تنها 
كارخانه اي است كه زنجيره ي كامل توليد محصوالت چرمي شامل تبديل پوست خام به چرم، 
تبديل چرم به محصوالت مصرفي و عرضه مستقيم محصوالت چرمي را راه اندازی كرده است. 
اين شركت هم اكنون 46 فروشگاه در داخل ايران و 4 فروشگاه در كشورهاي استراليا، مالزي، 

عراق و بوسني دارد. 
شركت چرم مشهد اولين شركت فعال در صنعت چرم كشور است كه توانسته ايزو هاي كيفيت 
9001، 14001 و 18001 را دريافت كند و همچنين تنها شركتي است كه محصوالت چرمي 

ايران  را به خارج از كشور صادر و در قالب فروشگاه عرضه مي كند. 
تعداد نيروهاي شاغل در شركت چرم مشهد در حال حاضر 420 نفر است و 300 نفر هم به 

صورت غير مستقيم با اين شركت كار مي كنند. 

تاريخچهياستفادهازنرمافزار
شركت چرم مشهد در ابتداي تاسيس از نرم افزارهاي متفرقه اي استفاده مي كرد تا اينكه در سال 
77، به سمت خريد نرم افزارهاي يكپارچه همكاران سيستم حركت كرد. به گفته ي مهندس 
حسن نصيريان، مدير عامل شركت چرم مشهد، آن زمان بررسي هايي انجام شد و با توجه به 
اينكه همكاران سيستم به عنوان يك شركت پيشرو در اين زمينه شناخته شده بود، تصميم به 

خريد از نرم افزارهاي اين شركت گرفته شد. 

ابزارهايدقيق،دستمايهيپيشبردكيفيكار
مهندس نصيريان، در ارتباط با استفاده از نرم افزارهاي همكاران سيستم مي گويد:  » براي انجام 
هر كاري نياز به ابزار داريم. هرچه قدر كه ابزار دقيق تر و اســتفاده از آن راحت تر باشد، كار با 
كيفيت بيشتري انجام مي شود. استفاده از نرم افزارهاي همكاران سيستم در حوزه مالي، سرعت، 

دقت و كيفيت انجام كارها را باال برده است.«
اســتفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد و ارتباط يكپارچه ي آن با سيستم حسابداري همكاران 
سيستم، پرداخت به موقع و دقيق حقوق را راحت كرده است. محاسبات مربوط به اضافه كاري، 

عيدي و ... به صورت اتوماتيك انجام و حقوق به سرعت پرداخت مي شود. 
 مديرعامل چرم مشــهد مي گويد: » ساير نرم افزارهاي حوزه مالي نيز به همين ترتيب به ما 
كمك كرده اســت. نرم افزار حسابداري كامل، راحت و بدون اشكال است. نرم افزار انبار رويه و 
روال ها و قوانين را به خوبي در خود دارد و زمان رسيدگي ها خيالمان راحت است. دارائي ثابت 
هم با توجه به تنوع دارائي ها، محاسبات استهالك را به خوبي انجام مي دهد و اين بخش كار 

را تسهيل كرده است.«

بـاالرفتـنسـرعت،دقـتوكيفيـتدرانجـامامـورماليبا
نرمافزارهـايمالـيهمكارانسيسـتم

داستان موفقيت

دريكنگاه

شركت چرم مشــهد با سابقه اي 17 ساله 
در صنعت چرم كشــور، تنها كارخانه اي 
اســت كه زنجيره    كامل توليد محصوالت 
چرمي شامل تبديل پوست خام به چرم، 
تبديل چرم به محصوالت مصرفي و عرضه 
مستقيم محصوالت چرمي را در خود دارد. 

دستاوردهاي استفاده از نرم افزارهاي 
همكاران سيستم:

افزايش سرعت، دقت و كيفيت كار، تسهيل 
و تسريع در ارائه گزارش ها به مديريت

بـراي انجام هر كاري نيـاز به 
ابزار داريم. هرچه قـدر كه ابزار 
دقيق تر و اسـتفاده از آن راحت تر 
باشد، كار با كيفيت بيشتري انجام 
مي شود. اسـتفاده از نرم افزارهاي 
همكاران سيسـتم در حوزه مالي، 
سرعت، دقت و كيفيت انجام كارها 

را باال برده است.
مهندس حسن نصيريان
 مديرعامل شركت چرم مشهد



info@systemgroup.net        www.systemgroup.net      021  تهران، ميدان ونك، خيابان وليعصر، خيابان عطار، پالك 8      تلفن: 83382001ـ  021      نمابر: 83382002   ـ

داستانموفقيتچيست؟
داستان موفقيت )Success Story( يك نوع محتوای مصاحبه گونه است كه از گفت  و گو با 
مديران شركت های مشتری همكاران سيستم تهيه می شود. هدف اين پروژه جستار موفقيت های 
يك شركت در استفاده از محصوالت و راهكارهای همكاران سيستم است. برای ديدن داستان های 
موفقيت تهيه شده می توانيد به بخش داستان های موفقيت سايت همكاران سيستم در آدرس 

http://www.systemgroup.net/success-stories  مراجعه نماييد. 

تجربهيهمكاريباهمكارانسيستم
شركت چرم مشهد، نزديك به 15 سـال است كه از سيستم هاي همكاران سيسـتم استفاده 
مي كند. مدير عامل اين شــركت، همراهي و پشتيباني شركت همكاران سيستم را در اين 
بازه ي زماني خوب و به موقع توصيف مي كند و مي گويد: » در طي اين مدت ما با شركت 
همكاران سيستم همكاري خوبي داشــته ايم. هر بار با مشكلي مواجه شده ايم همراهي ها 

خوب بوده است و از كار با تيم پشتيباني شركت راضي هستيم.«


