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ماده واحدهماده واحده: 

در پاسخ به نامه شماره 97/1/7158 مورخ 97/05/08 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هیأت تطبیق به ماده دهم (10) مصوبه
«مدیریت تعارض منافع در شهرداري تهران» - ابالغی به شماره 160/2486/20355 مورخ 97/07/16 اشعار می دارد:

طبق اسل 28 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران که مقرر می دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و
مسالج عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال
به کار و شرایط مساوي را براي احراز مشاغل ایجاد نماید.» شوراي اسالمی شهر تهران جهت رعایت اصل مذکور و همچنین به منظور حفظ
مسالح عمومی و رفع نگرانی جامعه و فراهم نمودن بستر فعالیت براي کلیه واجدین شرایط احراز پست، که در متن قانون نبز بدان اشاره
شده است، شهرداري تهران و اعضاي شوراي اسالمی شهر تهران را مکلف نموده است، در طول دوره مسئولیت از موقعیت شغلی جهت به

کارگیري بستگان خود استفاده ننماید.

همچنین در این مصوبه، جهت جلوگیري از تضییع احتمالی حقوق بستگان مشموالن این مصوبه، امکان اشتغال ایشان در شهرداري تهران
و واحدهاي تابعه از طریق شرکت در آزمون هاي فراگیر و رسمی استخدامی در قالب تبصره ماده ده (10) مصوبه معترض عنه مورد تأیید
قرار گرفته است و صرفا به کارگیري بستگان مدیران به واسطه موقعیت شغلی ایشان، در تضاد با مصالح عمومی و ممنوع اعالم شده

است.

با توجه به مراتب معنونه ماده دهیم (10) مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد و شوراي اسالمی شهر تهران
نسبت به اجراي ماده مذکور تأکید می نماید.
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