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درحال توسعه،  يو حفاظت آب نه تنها در كشورها تيرياست. امروزه مد يو انسان يستيز دهيهر پد يبرا ياتيآب منبع ح
 زيحفظ سالمت انسان و ن يسالم برا يدنيبه آب آشام ياست. دسترس ييباال تياهم يهم دارا افتهيتوسعه  يبلكه در كشورها

 يفيصدمات ك ت،يبشر و رشد جمع يو صنعت ياقتصاد يها شرفتي. با توجه به پباشد يم يضرور يجوامع بشر شرفتيتوسعه و پ
 يموجود و ضرورت دسترس بمنابع آ يآلودگ شيلذا با توجه به روند افزا. ابدي يم شيروز به روز افزا زيوارد بر منابع آب ن يو كم

كامًال  زيبرداران و مشاوران) ن بهره ن،يبخش (متخصصان، طراحان، مهندس نيافراد فعال در ا هيكل ياز سو سالم، يدنيبه آب آشام
مقررات  يبهداشت يمطابق با استانداردها يآب ديمورد توجه باشد تول ديآب با يها خانه هيكه در تصف ي. مطلب اساسباشد يم يضرور

مورد  ديبا يدنيدر منابع آب آشام زين يشناخت بايز يها عموم جنبه نانيجلب اطم هتحال ج نياما در ع باشد؛ يم يدنيآب آشام هياول
با توجه به رسالت شركت آب و فاضالب در جهت تامين آب شرب سالم و بهداشتي و رسيدگي به شكايات مشتركين   توجه باشد.

از كيفيت آب، برآن شديم تا بررسي كاملي در مورد شكايات مشتركين از كيفيت آب براساس تماس آنها با اين شركت انجام دهيم. 
  جهت بهبود مستمر در شركت مورد استفاده قرار دهيم. و نتايج آن را مورد بحث و بررسي قرار دهيم و در

  
  بو و طعم، نارضايتي مشتركين، آب شربكلمات كليدي: 

 
  
  
  
  
  
  


