
 سه شنبه 15 تير 1395
  29 رمضان1437، 5 جوالي 2016
  سال چهاردهم، شماره 3568
16 صفحه ، 1000 تومان

Tue, 5 Jul 2016
vol.14, No. 3568
16 Pages, 10000 Rials

جامعهخبر آخر

آموزشوپرورشنزديكبه30هزارنيرويجديدجذبميكند

45هزارفرهنگي
درصفبازنشستگي95

13

الياسحضرتي
نماينده مردم تهران

بازخوانينقشفرمانده
اقتصاددرجنگفيشها

فرارسيدنعيدسعيدفطربرهمهمسلمانانمباركباد

ماج��راي فيش هاي حقوق��ي كه چند 
روزي تمام فضاي رسانه اي و اجتماعي 
كشور را تسخير كرده بود با اينكه همچنان ادامه دارد اما 
تا حد زيادي از تب و تاب افتاده است. رسانه هاي مخالف 
و حامي دولت هر كدام س��عي دارند طوري بازي را اداره 
كنند ك��ه نتيجه نهايي به نفع آنها رق��م بخورد. در اين 
بين زرادخانه رس��انه هاي مخالف به دليل دسترسي به 
فيش هاي حقوقي، پر و پيمان عليه دولت آتش گشود 
و جنگ رواني حاصل از اين اتفاق، كنترل ذهني برخي 
رس��انه هاي حامي دولت را هم به دس��ت گرفت. دولت 
با توجه ب��ه بحران به وجود آمده در س��ال آخر فعاليت 
خود، تش��خيص داد تا برخي مديراني را كه حقوق هاي 
چند ده ميليوني دريافت مي كنند با پش��توانه دستور 
رهبر انقالب به برخورد جدي، عزل كند و البته ساز و كار 
پرداخت ها و مزايايي همچون وام هاي قرض الحسنه را 
تا حد زيادي محدود سازد. رسانه هاي مخالف تا قبل از 
نهايي شدن برخي تغييرات مديريتي همچنان بر طبل 
غارت و خيانت مي كوبيدند و همين كار باعث شد چند 
رس��انه حامي دولت هم صرفا فقط ب��راي اينكه در اين 
بازي توپ را به حريف نداده باشند تندتر رفتند و با طرح 
درخواست هاي سطح باالتر سعي كردند دامنه  تغيير را 

به سطح وزرا نيز بكشانند.
با اينكه طرح حمله به شخص وزير اقتصاد محور اصلي 
اين تحركات بود اما رمزگش��ايي از س��مت و سوي اين 
انتقادات وسعتي به مراتب بيشتر دارد. بحران ها در ايران 
چون ساز و كاري براي حل و فصل ندارند و بستر مناسبي 
براي هدايت مناقشه هاي سياسي هستند، در نهايت به 
نتايجي غير از هدف اصلي منجر مي شوند. مثال انتظار 
اين است كه افشاي فيش ها به شفافيت منجر شود اما 
برخوردها را ه��م مي توان طوري تنظيم كرد كه نه تنها 
ش��فافيتي در كار نباشد بلكه فضا را به سوي سلب توان 

اجرايي كشور سوق داد.
در اين بي��ن جدا كردن حلقه ه��اي مختلف دخيل در 
ايجاد و خاتمه رويدادها نقش��ي اساسي دارد. هر چند 
ايجاد بحران از ضعف مكانيس��م هاي كنترلي نش��أت 
مي گي��رد، اما مديريت بحران هم حلقه ديگري اس��ت 
كه اگر ابعاد و تبعات كوتاه مدت و بلندمدت آن به خوبي 
رصد نش��ود مي تواند بحران را از يك عرصه به عرصه اي 

ديگر منتقل كند. 
مصداق اين ايراد س��اختاري و تغيير زمينه بحران، در 
ماجراي بعضي فشارها به وزير امور اقتصادي و دارايي 
كامال مشهود اس��ت. يك واقعيت  غيرقابل انكار است 
كه انتظار از علي طيب نيا براي ورود در همه اركان ريز 
و درش��ت ابر وزارت اقتصاد يك انتظار نامعقول به نظر 
برسد. وزير اقتصاد حدود 55 سازمان تحت نظرش را با 
چابكي و تيزهوشي وصف ناپذيري اداره مي كند و قاعدتا 
قادر نيست شخصا به مس��ائلي ورود كند كه براساس 
قانون نيز از وظايف شخصي وي نيست. بانك هايي كه 
در جريان خصوصي سازي يا بي صاحب سازي به تصرف 
سهام بي نام و نشان عدالت، نهادهاي سرمايه گذار شبه 
دولتي و... درآمده اند براساس قانون تجارت، بايد مجمع 
س��هامداران بر صورت هاي مالي، هزينه و درآمدهاي 
آنها نظارت كند و تا قبل از اين هياهوها ورود مقام هاي 
دولتي ب��ه برهم زدن بازي خصوصي ش��ده ها تعبير و 
تفس��ير مي شد. اما اكنون كه زخم ها س��ر باز كرده اند 
بس��ياري در صدد هس��تند تمامي بار اين اتفاق را بر 
دوش نهادي بگذارند كه هنوز نقش مشخصي در زمين 
حكمراني برايش وجود ندارد. در عين حال بنگاه هاي 
كامال دولتي مانند بانك ملي و بانك هاي تخصصي كه 
در كنترل كامل دولت هستند و قاعدتا در موفقيت ها 
و شكست هاي شان، دولت نفر اول محسوب مي شود از 
آفت پرداخت هاي خودسرانه مبرا بودند و اين نشان از 
آن دارد اگر جايي براي دخالت و نظارت وجود داشته، 
بدنه وزارت اقتصاد به عنوان مسوول مدير دارايي هاي 
دولتي، قصوري جدي نداشته است. در هر صورت اين 
بحران در آس��تانه تبديل به موج��ي بود كه حيثيت و 
اعتبار دولت و نظام را نشانه گرفته بود و انباشت سال ها 
رهاسازي اين بنگاه ها، مي توانست براي همه گران تمام 
شود. در چنين شرايطي و با توجه به ماهيت فضايي كه 
شكل گرفته بود، وزير اقتصاد وارد ماجرا شد و با كساني 
كه به نوعي تخلف يا از روزنه هاي قانوني سوءاستفاده 
ك��رده بودند برخورد كرد. در ادامه حساس��يت باال در 
اين موضوع و جلوگيري از سرايت به ديگر دستگاه ها، 
مديرعامل بيمه ايران و بانك مهر اقتصاد كه بخش��ي 
از جنجال رس��انه اي نبودند با محرز ش��دن تخلف از 
مقام خود بركنار ش��دند. بنابراين تصويري كه دولت 

با مديريت وزير اقتصاد در اين ماجرا 
ترسيم كرد نشان از جديت در برخورد 
با تخلف هاي ساختاري داشت و البته 

بستن روزنه هاي موجود با تغيير مقررات نيز، گام مكمل 
در اين مسير به شمار مي رود. 

تيترهاي امروز نگاه روز

جهش70 ميليارد  دالري 
دارايي هاي ملي

مديرانمستعفيدر
»صندوقتوسعهملي«چه

كارنامهايبرجايگذاشتند؟

عمليات انتحاري در »مدينه«
 شامگاه ديشب، عربستان شاهد سه عمليات انتحاري بود. عمليات نخست در شهر قطيف رخ داد كه طي آن، دو 
عامل انتحاري خود را در محلي نزديك به مسجد عمران در اين شهر منفجر كردند اما اين عمليات، آسيب جاني 
در پي نداشت. انفجار دوم در نزديكي كنسولگري امريكا در شهر جده انجام شد اما اين انفجار نيز تلفات چنداني 
در پي نداش��ت. در عمليات سوم شامگاه ديشب نيز يك مهاجم انتحاري ديگر بمبي را در نزديكي مقر نيروهاي 
امنيتي سعودي در مدينه منوره منفجر ساخت. محل حادثه در نزديكي مسجد النبي در شهر مدينه بود و تصاوير 
دريافتي نشان مي داد كه دود ناشي از انفجار بر فراز مسجدالنبي به وضوح قابل رويت است. تا ساعت تنظيم اين 

گزارش هنوز گزارشي از ميزان تلفات و خسارت هاي انفجار سوم دريافت نشده است. 
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نشانههايظهوريكدولتمسوول
افش��اي فيش هاي نجوم��ي و اينكه 
برخ��ي مديران نشس��ته بر مس��ند 
قدرت و اعتب��ار، دريافتي هاي آنچنان��ي دارند، در 
شرايط تنگدس��تي عمومي و معاش سخت مردم، 

ناخوشايند و تكان دهنده بود. 
دملي بود كه س��ر باز كرد و چرك ها و عفونت هاي 
سيس��تم اداري كش��ور را نش��ان داد و البت��ه ب��ه 
مهيب ترين ش��كل ممكن بيان مي ك��رد كه براي 
درمان اين عفونت ها طبيب ماهري نيازمند اس��ت. 
هرچند تالش ش��د ت��ا از اين بليه عموم��ي و ملي، 
كارزاري سياس��ي عليه دولت حس��ن روحاني برپا 
شود كه سازمان راي او را نشانه رود و افكار عمومي 
را از رييس جمهور اعتدال دلس��رد سازد اما ناگفته 
و نانوش��ته نيز پيدا بود كه بليه حقوق هاي نجومي، 
يك درد مزمن رسوخ كرده به سيستم اداري كشور 
است كه سال ها ريشه دوانده و هيچ سپه ساالري در 
هيچ كدام از دولت ها پيدا نشده كه با آن به مبارزه اي 
جدي برخيزد. تا حد زيادي، خألهاي قانوني در اين 
زمينه و داالن پر از آيين نامه و بخشنامه هاي موازي 
و گاه متضاد، محملي به ظاهر قانوني را فراهم آورد 
كه گروهي از مديران بتوانند از آن بهره جسته و به 

دريافتي هاي كالن خود مهر قانون بزنند. 
ناخوش��ايندتر از اي��ن ريخت وپاش ه��ا ب��ه خرج 
بيت المال اما اي��ن بود كه دولت در مقام س��اختار 
اجرايي كش��ور و خزانه دار مملكت، به مانند برخي 
روش هاي مالوف گذشته، دست به دامان پاك كردن 
صورت مس��اله به جاي حل آن ش��ود و در هراس از 
ريزش راي و آبرو و اعتبار خود، تالش كند مس��اله 
را در زير گردوغباري از س��وال و ترديد و ابهام براي 

افكار عمومي بپوشاند. 
از رييس جمهوري مانند حسن روحاني كه شجاعت 
دس��ت زدن به كارهاي ب��زرگ و برعه��ده گرفتن 
ماموريت هاي دشوار را دارد البته انتظار جز اين است 
و خيلي زود نيز ديدي��م كه رييس جمهور عملياتي 

ف��وري و قدرتمند و كارس��از را علي��ه حقوق هاي 
نجومي س��امان داده اس��ت. در همين مدت كوتاه، 
شاهد بوديم كه دولت پيش از هر چيزي، سازوكاري 
دقي��ق براي كوت��اه كردن قد حقوق ه��اي نجومي 
در هي��ات دولت تصويب و به س��رعت ب��ه تمامي 
دس��تگاه هاي زيرمجموعه خود ابالغ كرد، مديران 
در مظان اتهام را بازخواس��ت و بركنار نمود و بسيار 

شفاف با مردم سخن گفت. 
مهم ت��ر از همه در اين زمينه مس��ووليت پذيرفت، 
مسووليت بليه اي كه از گذشته هاي دور در سيستم 
اجرايي كش��ور نهادينه ش��ده اما دول��ت روحاني 
جسارت آن را داش��ت كه مسووليت »پايان دادن« 
به اين شرايط ناخوش��ايند را بر عهده بگيرد و براي 
نش��ان دادن عزم راسخ خود نيز، تدبيرهاي جدي و 
فوري انديشيد تا بتواند بحران فيش هاي حقوقي و 
تاثير منفي آن بر افكار عمومي را تا حد زيادي مهار 
كرده و مردم را اميدوار كند كه اگر دردي هس��ت، 

طبيب نيز حاضر و مهياست. 
البته اين تازه خوان نخس��ت كارزار سنگين دولت 
علي��ه بي عدالتي ه��اي برجاي مان��ده در س��اختار 
سياس��ي و اجتماع��ي و اقتصادي كش��ور اس��ت، 
دولت بايد با همين س��رعت و ق��درت و جديت، از 
فرصت پديدآم��ده بهره جس��ته و در كنار برخورد 
با فيش هاي نجومي در س��اختار اجرايي، خواستار 
شفافيت اقتصادي ديگر نهادهاي شبه دولتي شود 
كه از چرخه نظارت عمومي خارج هستند و جا دارد 
در اين مسير تمامي نهادها با دولت براي پاك كردن 
اين بليه از دامان نظام دست ياري دهند و چترهاي 
حمايتي از سر متخلفان برداشته شود. تا اين جاي 
كار مي توان گفت كه دولت، مسووليت پذيري و اراده 
خود را نش��ان داده و آنچه كه ك��رده از ويژگي هاي 
مهم يك »دولت صادق« اس��ت و نشانگر دولتي كه 
مي خواهد براي مردم كاري كند؛ دولت حل كردن 

مساله ها به جاي پاك كردن صورت مساله ها. 

سرمقاله
روزنامهاعتماد
شوراي نويسندگان
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عيدفطر
بازگشتبهفطرت

نگاه

فطر و فط��رت از ي��ك خانواده اند. 
»فط��رت« را اب��داع و ن��وآوري و 
آفرينش بي س��ابقه معنا كرده ان��د. در قرآن لغت 
»فطرت« در مورد انس��ان و رابطه او با دين آمده 
اس��ت: »فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اهلل التي 
فطر الناس عليها«؛ يعني انسان به نوعي از سرشت 
و طبيعت آفريده شده است كه براي پذيرش دين 
آمادگي دارد و اگر به حال طبيعي خود رها شود، 
همان راه درس��ت دين را برمي گزيند. حديثي از 
رس��ول اكرم)ص( نقل شده است به اين مضمون 
كه هر مولودي براساس فطرت متولد مي شود، اما 
بعد در اثر علل و عوامل خارجي از مس��ير فطرت 

خارج مي شود. 
باز در قرآن در تبيين دين، تعبير »صبغة اهلل«)رنگ 
خدا( به كار رفته اس��ت: »صبغة اهلل و من أحسن 
من اهلل صبغ��ة«؛ يعني دين به رنگ خداس��ت و 
فطرت واقعي يعني رنگي كه خدا در متن آفرينش 

به روح و روان بشر زده است. 
به ديگر بيان، دين حنيف ي��ا دين فطري يا رنگ 
خدا همان وديعه اي اس��ت كه انس��ان در ميثاقي 
كه در عهد الست با خداي خويش بست، دريافت 
كرد و پيامبران خدا همه براي احيا و بيدار كردن 
و پرورش دادن اين فطرت وديعه نهاده ش��ده در 

وجود انسان ارسال شده اند. 
م��والي متقي��ان، ام��ام عل��ي)ع( در اي��ن باره 
مي فرمايد: »فبعث فيهم رسله و واتر اليهم أنبياءه 

ليستادوهم ميثاق فطرته... « و. 
و اينك عي��د فط��ر، از پس يك ماه خودس��ازي 
و غبارزداي��ي از آيين��ه دل و توبه و بازگش��ت به 

فط��رت نخس��تين فرا مي رس��د. 
طر، دوباره زاده ش��دن و روييدن و 

باليدن اس��ت و به رنگ خدا درآمدن؛ ميثاق عهد 
الست را محكم كردن است و ...

محمدكوكب
استاد دانشگاه

روحاني:مردمعزيز...باكسيعقداخوتنبستهام
بهمبارزهبافسادورانتادامهميدهم

رييسجمهوردربيانيهايدرباره
موضوعحقوقهاينامتعارفبامردمسخنگفت

حقوقهاينامتعارف،اينجرثومهپليديرا
ريشهكنميكنم

تمامدستگاهها،ماهانهموظفبهاعالم
دريافتيهايكليهمقامهايكشوريولشكري

درسايتخودهستند

 گزارش 
به ملت

» طعم گيالس« تلخ شد
عباسكيارستميكارگردانمطرحايرانيدرگذشت

زندگينامهوسوابقهنريعباسكيارستمي
همراهباپيامهايهنرمنداندر»اعتماد«امروز

عباس كيارس��تمی در س��ال 1319 متولد ش��د. او دارای ليس��انس 
نقاش��ی از دانش��كده هنره��ای زيبا دانش��گاه تهران اس��ت. عباس 
 كيارس��تمی از س��ال 1340 ب��ه عن��وان نق��اش تبليغات��ی در

» آتليه 7«  و يكی دو موسسه ديگر به كار طراحی جلد كتاب و آفيش 
پرداخت، و بعدها به » تبلی فيلم« رفت. از س��ال 1346 در » سازمان 
تبليغاتی نگاره« به طراحی و ساختن تيتراژ فيلم پرداخت كه نخستين 
آنها تيتراژ فيلم » وسوسه شيطان« س��اخته محمد زرين دست بود.

طراحی پوستر و ساخت تيتراژ فيلم های قيصر و رضا موتوری ساخته 
مسعود كيميايی را او انجام داد.  مدتی بعد به دعوت فيروز شيروانلو، كه 
مسووليت » امور سينمايی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان « 
را داش��ت به » كانون« رفت و در سال 1349 فيلم كوتاه نان و كوچه را 
س��اخت.  در سال 1351 فيلم زنگ تفريح را ساخت و با ساخت فيلم » 
مسافر« در سال 1353 مطرح شد. او در سينمای بعد از انقالب پايه گذار 

سينمايی ش��د كه تا به حال فيلمس��ازان زيادی پيرو اين نوع سينما، 
فيلم ساخته و مطرح شده اند. عباس كيارستمی با فيلم طعم گيالس 
در س��ال 1997 جايزه نخل طالی جشنواره فيلم كن را هم از آن خود 
كرده است.كيارستمی تجربه های متفاوتی در زمينه های مختلف نظير 
آهنگس��ازی، طراحی صحنه و لباس، تدوين و حتی بازيگری داشته  
است. وی همچنين عكاسی ش��ناخته شده است همچنين به تازگی 
دو كتاب از ادبيات كالس��يك ايران به نام های حافظ به روايت عباس 
كيارستمی و س��عدی از دست خويشتن فرياد را منتشر ساخته است. 
در حراجی كريستی دوبی به تاريخ 1 مه 2008، عكسی از كلكسيون 
عكس های عباس كيارستمی به قيمت حدود 130 هزار دالر فروخته 
شد. او صاحب دهها جايزه بين المللی است و به عنوان كارگردان مولف 
و صاحب سبك در سينمای جهان شناخته می شود. وي يكشنبه 14 

تير 95 در فرانسه درگذشت .

عباسكيارستمیبه»خانهدوست«رفت
مثل هميشه كه خبر مرگ می آيد، خبر مرگی ديگر آمد مثل پتك 
بر سرمان كوبيد، اين بار عباس كيارس��تمی كارگردان برنده نخل 
طال همراه مرگ شد، آن هم در غربت او كه می گفت »اگر درختی را 
كه ريشه در خاك دارد از جايی به جای ديگر ببريد آن درخت ديگر 
مي��وه نمی دهد و اگر بدهد آن ميوه ديگ��ر به خوبی ميوه ای كه در 
س��رزمين مادری اش می تواند بدهد نيست اين يك قانون طبيعت 
اس��ت فكر می كنم اگر سرزمين را رها كرده بودم درست مانند اين 

درخت شده بودم.« او ماند در همين سرزمين فيلم هايش را ساخت 
چرا كه می  خواست برای سرزمين مادری اش فيلم بسازد.

او بعدازظهر روز گذشته در پاريس به خاطر سكته مغزی درگذشت. 
رفت��ه بود درمان های نيمه كاره اش را تمام كند و بلند ش��ود بيايد 
دوباره فيلم هايش را بسازد، اما نشد، مرگ فرصت نداد، و او به »خانه 
دوست« رفت. خبر به سرعت در فضای مجازی منتشر شد، آن قدر 
دس��ت به دست شد تا مسووالن س��ينمايی هم آن را تاييد كردند، 
مرد صبور و متين سينمای ايران آخرين قابش را با مرگ ثبت كرد. 

اصغرفرهادی| من شوكه ش��ده ام. دنيا مرد بسيار بسيار بزرگی را 
از دست داده است 

محمدعل�یكش�اورز|  رفيق 30 س��اله ؛ اعتبار س��ينمای ايران 
خداحافظ

ترانهعليدوس�تي|  ناگهاني غير قابل ب��اور و تلخ .خداحافظ اقاي 
كيارستمي 

پرويزپرستويی|   او همانند علی حاتمی بدون جايگزين خواهد بود
صابرابر|  هميشه ناتمام می ماند  حرفهاي من با خودم  ...
رامبدجوان|  جهان بدون امثال كيارستمی سخت ميشه

حامدبهداد|  هميشه ناتمام ميماند .حرفهاي من يا خودم ...ناتمام 
ماندي 

مهنازافشار|  باوركردنی نيست آقای كيارستمی خيلی زود بود برای 
ما، سينمای ما و ايران ما كه ديگر شما را نداشته باشيم

حميدفرخنژاد|  سفرت بخير استاد .
ژانلوکگدار| سينما با گريفيث شروع  و با كيارستمی تمام ميشود

پوالدكيميايي| به قول كيارستمي كينه هايم را فراموش كرده ام، 
عشق هايم را بخشوده ام دوست تازه اي برنمي گزينم 

مهرانمديري|  كاش ان ش��ب را نمي آمد س��حر ،گوهري از ميان 

ما رفت 
رضاكيانيان|  ... متاس��فم باور نمي كنم... درس��ت مثل اينكه پدرم 

پر كشيده باشد
عليكريمي| روحت شاد استاد
اميرآقايي| مديونمبهشماتا ابد

حسنفتحي| كيارستمي مرد اما سينماي او هرگز نخواهد مرد
پيامتس�ليتالياسحضرت�ینمايندهمردمته�ران| ضايعه 
دردناك درگذش��ت عباس كيارستمی، مرِد بزرگ عرصه هنر كه 
باعث تالم خاطر هنردوس��تان ايرانی گرديده اس��ت را به جامعه 
داغدار فرهنگ و هنر، به خصوص خانواده بزرگ س��ينما تسليت 
مي گويم.داِغ نبودن كيارستمی تا هميشه بر سينه سينمای ايران 
خواهد ماند و ج��ای خالی اين هنرمند بزرگ همواره احس��اس 
خواهد شد. به اميد اينكه سينمای ايران از نخلی كه حاصل تالش 
و زحمات كيارستمی بود، ميوه های بسياری برچيند و نقشه راهی 
برای فرهنگ اين مرز و بوم ش��ود.  از درگاه حضرت احديت برای 
آن هنرمند واالمقام، غفران و برای بازماندگان صبر مسالت دارم. 

آدمی در عالم خاكی نمی آيد به دست
عالمی ديگر ببايد ساخت و از نو آدمی

مرحوم كيارستمی با 5 بار نامزدی دريافت جايزه نخل طالی جشنواره 
فيلم كن، 2 دكت��رای افتخاری و بيش از 80 جاي��زه بين المللی يكی از 

فيلمسازان سرشناس جهان محسوب می شد:
جايزه روبرتو روس��لينی 1990/ جايزه س��ينمايی دكوورتس 1992 / 
جايزه فرانسوا تروفو جشنواره فيلم جيفونی به خاطر مجموعه آثار 1993/ 
جايزه پير پائولو پازولينی 1995/مدال طال فدريكو فلينی يونسكو 1995/

دريافت نشان شواليه هنر و ادب فرانسه لژيون دونور 1996/
برنده نخل طاليی جشنواره فيلم كن 1997

جايزه يادبود ويتوريو دس��يكا 1997/برنده مدال طالی فلينی 1997/
جايزه اسكندر طاليی، جشنواره بين المللی فيلم تسالونيكی 1999/شير 
نقره ای جشنواره فيلم ونيز 1999/لوح طاليی پانوراما سينمای اروپا 1999

جايزه ويژه جش��نواره فيلم ه��ای مديترانه ای مون پلي��ه 1999/جايزه 
آكيرا كوروساوا جش��نواره فيلم سانفرانسيسكو برای يك عمر دستاورد 

هنری 2000/ جايزه ويژه از وزارت فرهنگ و هنر لبنان 2000/دكترای 
افتخاری دانشگاه اكول نرمال س��وپريور 2003/ جايزه سينمايی كنراد 
ولف 2003/ نامزد عضويت مؤسسه فيلم بريتانيا 2005/ جايزه يك عمر 
دستاورد سينمايی جشنواره فيلم ايس��لند 2005/ نشان افتخار پلنگ 
طاليی، جشنواره فيلم لوكارنو 2005/ جايزه يك عمر دستاورد جشنواره 
بين المللی فيلم ايروان 2005/برنده جايزه هانری النگلوا 2006/دكترای 
افتخاری دانشگاه تولوز 2007/نشان استاد بزرگ جهان، جشنواره فيلم 
كلكته 2007/جايزه افتخاری فيلمساز، جشنواره فيلم ونيز 2008/دريافت 
جام جم 2008/جايزه جايزه شايستگی سينمايی برای يك عمر دستاورد 
سينمايی جشنواره فيلم مونيج 2010/دكترای افتخاری دانشگاه پاريس 
2010/خوشه طاليی جشنواره بين المللی فيلم وايادوليد 2010/نشان 
افتخار دولت ژاپن 2013/نشان دكوراسيون علوم و هنر اتريش 2014/

جايزه يك عمر دستاورد سينمايی جشنواره بين المللی فيلم پرتقال
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