ـﻪ
ـﺲ ﺑـ
ـﻪداری اﻧﮕﻠﯿـ
وزارت ﺧﺰاﻧـ
دﻧﺒـﺎل ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﺮ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ اﺟـﺮای
ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻪای »ﺗﺮﯾﺪﻧﺖ«
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس» ،ﺟﻮرج آزﺑﻮرن«
وزﯾﺮ ﺧﺰاﻧﻪداری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺗﻼش اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻪای
زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﺗﺘﺮﯾﺪﻧﺖ را از وزارت دﻓﺎع ﺧﺎرج و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ وزارت
ﺧﺰاﻧﻪدرای درﺑﯿﺎورد.
روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﺷﻮد ،آزﺑﻮرن در اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮﻣﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ »دﯾﻮﯾﺪ ﮐﺎﻣﺮون« ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐـﺮد ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻـﻮرﺗﯽ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺑـﻮدﺟﻪ ﻧﻮﺳـﺎزی
زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﺗﺮﯾﺪﻧﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ وزارت ﺧﺰاﻧﻪدرای اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ـﺪ ،وزارت
ـﺪار ﻣﯽدﻫـ
ـﺎﻣﺮون ﻫﺸـ
ـﻪ ﮐـ
ـﻮرن ﺑـ
ـﺎﺗﻮم آزﺑـ
ـﻦ اوﻟﺘﯿﻤـ
در اﯾـ
ﺧﺰاﻧﻪدرای اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪی ﺗﺮﯾﺪﻧﺖ
را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،از وزارت دﻓﺎع ﺧﺎرج
ﺷﻮد.
آزﺑﻮرن ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن ﭘﺮوژه ﺗﺮﯾﺪﻧﺖ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  2028ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺪم
اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ
در واﻗﻊ وزﯾﺮ ﺧﺰاﻧﻪدرای اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺎﻣﻼن اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ از روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﺮﯾﺪﻧﺖ ،وزارت ﺧﺰاﻧﻪداری را از
روﻧﺪ ﭘﯿﺶروی اﯾﻦ ﭘﺮوژه آﮔﺎه ﮐﺮده و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم آن ،ﺻﺮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺮوژه ﺗﺮﯾﺪﻧﺖ ﭘﺮوژهاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ در
ﭘﺎﯾﮕﺎه درﯾﺎﯾﯽ »ﻓﺎﺳﻠﯿﻦ« در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﻼﻫﮏﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دوﻟﺖ دﯾﻮﯾﺪ ﮐﺎﻣﺮون ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺮوژه ﻧﻮﺳﺎزی و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ 4
زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﻼﻫﮏﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای را دارﻧﺪ،

ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻌﺎدل  15ﺗﺎ  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺮآورد
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻪای  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
روﯾﺘﺮز ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﻧﮕﻪداری ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻫﺴﺘﻪای اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻋﻼم
دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻌﺎدل  167ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻫﺴﺘﻪای در اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮف
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺰب ﻣﻠﯽ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻫﺴﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﺮون ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﭘﯿﺶ ازاﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺳﺎزی
و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻪای ﺗﺮﯾﺪﻧﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻓﺎﻟﻦ« وزﯾﺮ دﻓﺎع اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺮﯾﺪﻧﺖ ،ﺣﯿﺎﺗﯽ
اﺳﺖ.

