نحوه استخراج دیتا از سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

اتاق بارگانی از واحدهای دولتی زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن و تجارت که برای اولین بار در فهرست تشکل های،
وزارت بازرگانی به ثبت رسید .این نهاد مدرن اقتصادی توسط حاج محمد حسین امین الضرب بنیان گذاری شد و تا سال
 1305نیز با همین نام به کار ادامه میداد .در  16مهرماه همین سال ،این نهاد به«اتاق تجارت تهران» تغییر نام داد و برای
اولین بار در فهرست تشکل های ،وزارت بازرگانی به ثبت رسید .در این دوره حاج امین اصفهانی ریاست اتاق تجارت تهران
را برعهده داشت و حاج میرزا ابوطالب اسالمیه ،میرزا عبدالحسین نیکپور ،فقیه التجار ،آقا میرزا علی محلوجی و آقا شیخ
حسین حریری هیات نمایندگان آن را تشکیل دادند .تا سال  1311ریاست اتاق همچنان برعهده حاج امین اصفهانی بود.
سپس عبدالحسین نیکپور از سال  1313تا سال  1335به ریاست اتاق تجار انتخاب شد .در دوران ریاست نیکپور ،اتاق
تجار بار دیگر نام خود را تغییر داد و براساس عرف بین المللی ،عنوان «اتاق بازرگانی» برای آن انتخاب شد.
با پیروزی انقالب ،اتاق ایران نیز به عنوان نهادی مطرح شد که نیاز به تغییرات گسترده در هیات حاکمه آن وجود داشت.
سال  1357بالفاصله پس از پیروزی انقالب هیاتی به فرمان حضرت امام (ره) اداره امور اتاق ایران را در دست گرفتند .این
هیات عبارت بودند از :حاج آقا طرخانی  ،آقای مهندس سید علینقی خاموشی ،آقای اسداهلل عسگراوالدی  ،آقای میرمحمد
صادقی ،آقای میرفندرسکی ،آقای محمد علی نوید و آقای ابوالفضل احمدی.
در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام در اتاق صورت گرفت ،سید علی نقی خاموشی به سمت ریاست
اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد .او تا سال  1386این سمت را برعهده داشت و پس از او محمد نهاوندیان،
غالمحسین شافعی و محسن جاللپور ( سال  )1395به عنوان روسای اتاق ایران انتخاب شدند.
همچنین طی سال های گذشته محمد رضا بهزادیان ،محمد نهاوندیان ،یحیی ال اسحاق و مسعود خوانساری ریاست اتاق
تهران را برعهده داشته اند .تقریبا در همه دوره ها سیاست اتاق در دسترس قرار دان داده بوده است.

با توجه به این که این اتاق داده های سال های گذشته از صادرات و واردات را در اختیار همگان قرار داده است استفاده از
این داده ها برای سازمان ضروری است .در زیر روش استفاده از این سایت برای استخراج دادههای صادرات و واردات گام
به گام آموزش داده شده است.
برای استخراج داده از الگوریتم زیر استفاده میکنیم
ابتدا وارد سایت اتاق بازرگانی شده

http://www.tccim.ir/

لینک سایت در باال قرار داده شده است

در ادامه برای استخراج داده در منوی اصلی سایت از قسمت زیر وارد می شویم

با کلیک بر روی تب "آمار صادرات و واردات" ،گزینه زیر را انتخاب می کنیم

وقتی وارد صفحه "آمار و نمودار واردات  12ماهه منتهی به اسفند ماه ( 1395کشور-گمرک-تعرفه)" را باز کنیم وارد
صفحه زیر می شویم

حال در همین صفحه در قسمت " شرح کاال/کد کاال" تیک را برداشته و کد تعرفه کاالی مورد را که یکتا می باشد را
وارد کرده و نمایش را می زنیم

امکان جستجو براساس گمرک و سال و نام کشور نیز وجود دارد در صورتی که بخواهید مثال آمار واردات باتری قراضه در
سال  1394از کشور ارمنستان و از گمرک اصفهان وارد شده است را استخراج کنید فیلترها را به سادگی به صورت زیر
تعریف می کنیم

حال اگر روی نمایش کلیک شود خروجی به صورت جدولی مطابق با شکل ریر ظاهر می شود

امکان دیگری که در این سامانه وجود دارد این است که خروجی گزارش ها را به صورت اکسل می توان استخراج کرد .با
توجه به این که اکسل یک ابزار محبوب و قدرتمند در ابین کاربران ایرانی می باشد این قابلیت خوب است که خروجی
مورد نظر به صورت زیر است

که خروجی اکسل به صورت جدول زیر است

و به راحتی می توان استفاده کرد.

در صورتی که کد تعرفه گروه کاالیی را نداشته باشیم در این سامانه امکانی برای جستجو وجود دارد

در " لیست کد تعرفه " و اولویت های کاالهای گمرکی قابلیت جستجو به صورت زیر وجود دارد

در جدول باال کد تعرفه را برای تمام گروههای کاالیی وجود دارد کافی است که کاالی مورد نظر را در جستجو وارد کرده،
"شروع" را فشار دهید
البته برای جستجو در کد تعرفه های مرتبط با صنعت باتری باید کلمه "باطری" را جستجو کرد و کلمه "باتری " وجود
ندارد.
برای مثال اگر کلمه "باتری" را وارد کنید با چنین دیالوگی روبه رو می شوید

اما اگر کلمه "باطری" را جستجو کنیم موارد زیر را می اورد

