
همكاران گرامي وزحمتكش شركت ملي نفت ايران؛
ســال نو با نسيم جان نواز بهاري، دست عنايت خداست كه ديگر بار دل و جان ما 
را به فردايي روشــن نويد مي دهد و سال كهنه با يادگاراني از تالش هاي ما به گذشته 

مي پيوندد.
همت و تالش كاركنان و مديران شــركت ملي نفت ايران در ســالي كه به فرموده 
مقام معظم رهبري، سال "جهاد اقتصادي" نام گرفته بود، كارنامه اي درخشان در طول 
حيات 103 ســاله صنعت نفت را رقم زد و شــما كاركنان و مديران به درســتي ثابت 
كرديد كه گامهايتان در راه توســعه و پيشرفت صنعت نفت كشورمان استوار و برقرار 

است.
ســال 1390 براي صنعت نفت ايران با حضور مقام معظم رهبري در پارس جنوبي؛ 
كــه بــه حق يكي از مفاخر صنعت نفت ايران اســت، آغاز شــد و با بازديد ايشــان از 

دستاوردهاي فني و پژوهشي اين صنعت ارزشمند به پايان رسيد.
در اين ميان تاكيد مدبرانه و دورانديشانه ايشان بر حركت شتابان قطار صنعت نفت 
بر ريل توســعه و بهره برداري از تمامي توانمندي هاي بومي در جهت حفظ اســتقالل 
و حضور مقتدرانه ايران در عرصه هاي جهاني باعث شد تا مسير دشوار توسعه صنعت 
نفت، پرشتاب تر از گذشــته طي شود و صنعت نفت كشورمان به جايگاه زيبنده خود 

در بعد ملي و فراملي دست يابد.
در سايه سار رهنمودهاي موثر و حكيمانه رهبر معظم انقالب اسالمي و باتالش هاي 
موثر شــما كاركنان غيور در ســال 90، بسياري از موانع و ناممكن هاي فراروي توسعه 
طرح هاي شــركت ملي نفت ايران رفع شــد و نيز چالش هايي كه در برابر آينده اين 

صنعت ملي قرار داشت به فرصت هايي براي خودكفايي و خودباوري بدل گشت.
با تبريك فرا رســيدن نوروز باســتاني به شــما كاركنان و مديران گرامي شركت 
ملي نفت ايران و خانواده هاي معززتان؛ اميدوارم كه با همت خود در ســال جديد نيز 
برگ هاي زرين ديگري بر كتاب پرافتخار صنعت نفت كشــورمان بيفزاييد و به فضل 

الهي به جايگاه هاي واالتر و باالتر دست يابيد.
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