
سخن رئیس اوقاف و امورخیریه 

شهرستان داورزن 

در سطح شهرستان داورزن ٢۵ بقعه متبرکه به ثبت رسیده است که یکی از شاخص ترین این بقاع امامزاده علی اکبر(ع) 

روستای علی آباد بوده و منتسب به امام موسی کاظم علیه السالم است. مهمترین نیاز این اماکن زیارتی  حضور و 

همکاری مردم به عنوان هیئت امنا و خدام افتخاری می باشد که بایاری خداوند نقش بسزایی در تبدیل بقاع به قطب 

فرهنگی دارند.لذا در همین مجال از کلیه ارادتمندان و دلسوزان و عالقمندان به ساحت اهل بیت علیهم السالم و 

فرزندان ایشان، درخواست همکاری دارم و قطعا این قبول زحمت، رحمت است و هر فردی به تناسب تخصص خود 

می تواند همکاری داشته باشد. سایر نیازهای بقاع از جمله ارائه خدمات عمرانی و فرهنگی در اولویت بعدی و تابع 

هیئت امنا و خدام بقاع متبرکه است.هر بقعه ای که هیئت امنای دلسوزتر و انقالبی تری دارند خدمات بیشتری به زوار 

و مجاوران ارائه داده اند و زائرین می توانند ضمن کسب توشه معنوی وآرامش از امکانات خدماتی رفاهی و فرهنگی 

این اماکن نیز بهره بیشتری ببرند.این امام زاده ها خیلی ارزشمند اند و باید قدر آن ها را بدانیم.
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سخن مسئول امنای بقعه
بقاع متبرکه،مکان معنوی برای زائرانی است که بتوانندبا آرامش خیال 

خود را بدین وسیله با موالیشان،ائمه اطهار(ع) مرتبط سازند.اماکن 

مقدسی که روح نشاط و روان معرفت را برای هرمشتاقی به ارمغان می 

آورد و افتخار خدمت دراین اماکن نصیب هرکس که شودنعمت فزونی 

است که خداوند متعال بر بندگانش ارزانی داشته است.

امام زاده سیدعلی اکبر(ع) علی آباد یکی از اماکنی است که در شهرستان 

داورزن،روح امید را نصیب زائرش می کند و این آرامش معنوی در بهشتی 

زیبا و سرسبز، مکانی برای مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت به وجود 

می آورد.

تالش کرده ایم تا در مدت عمر هیئت امنایی خادم پرافتخار این سرا باشیم و زمینه را برای راحتی زائران فراهم 

آوریم،امید است مورد قبول و رضایت حضرت حق واقع شود.

محمد علی داورزنی

رئیس هیئت امنای بقعه متبرکه امامزاده علی اکبر)ع( علی آباد شهرستان داورزن

امام خمینى (ره):مامى خواهیم 
که درپناه این بقاع متبرکه

مردم به آرامش  زندگى کنند

مقام معظم رهبرى: بقاع متبرکه 
بایدبه قطب فرهنگى تبدیل شود

گوشه ای از عملکرد هیئت امنای بقعه متبرکه امام زاده  علی اکبر)ع( علی آباد 
امامزاده سید علی اکبر)ع( روستای 

علی آباد شهرستان داورزن

امــامــزاده سید علی اکــبــر(ع) در دره سرسبز و ییالقی 

کوه های روستای علی آباد و مور و نهالدان شهرستان 

داورزن در مکانی خوش آب و هوا واقع و در ایام مختلف 

سال جاذبه های گردشگری و زیارتی و مذهبی زیادی را 

به خود جلب کرده است.اصل بنای بقعه مربوط به دوره 

تیموری است و معماری آن شبیه به آثار پیش از حکومت 

صفوی در خراسان بزرگ است.پالن بنا مربع و شامل دو 

ایوان ورودی است و دو حسینیه در شرق و غرب این بقعه 

بنا شده که محوطه امامزاده، با همت امنا و خیران توسعه 

یافته و در حال به سازی و درختان زیادی غرس شده است با 

امکانات نزدیک به پنجاه باب زائرسرا، آب لوله کشی شرب 

و غیر شرب، برق شهری، کشتارگاه و آشپزخانه، پارک 

بازی کودک و زمین فوتبال و والیبال و... ساخته شده تا 

ساالنه پذیرای هزاران زائر از اقصی نقاط کشور باشد. هر 

چند هنوز ٧ کیلومتر از راه  امام زاده خاکی است و یکی از 

مشکالت آن محسوب می شود اما با این همه باز هم پذیرای 

زائران زیاد است.این امامزاده در 1٨ کیلومتری شمال 

شهر داورزن واقع شده است.


