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مسئولیت اجتماعی چیست؟

از نظـر اجتماعـی مسـئول بـودن یعنـی آدم ها و سـازمان ها می بایسـت بـا اخالق و 
بـا حساسـیت نسـبت به مسـائل اجتماعـی، فرهنگـی و محیطی رفتـار کنند. تالش 
بـرای برقـراری مسـئولیت اجتماعـی، بـه افـراد، سـازمان ها و دولت کمـک می کند 

تأثیـری مثبـت بر پیشـرفت، کار و جامعه داشـته باشـند.
مسـئولیت اجتماعـی فـردی در مقایسـه بـا مسـئولیت اجتماعـی گروهـی مفهومی 
جدیـد اسـت امـا قدمتـی برابر بـا قانون طالیـی »با دیگـران طوری رفتـار کنید که 
دوسـت داریـد با شـما رفتـار شـود« دارد. مسـئولیت اجتماعـی فردی بـا ایجاد یک 
موضـع فعـال نسـبت بـه تأثیرگـذاری مثبت بـر دیگـران و محیـط بیـرون از دایره 
خـود بسـط می یابد. مسـئولیت اجتماعی فردی اسـاس مسـئولیت اجتماعی گروهی 
اسـت زیرا یک اجتماع از افراد  تشـکیل شـده اسـت و درنتیجه فرهنگ مسـئولیت 
اجتماعـی را مشـخص می کنـد. این رابطـه آمیخته بین مسـئولیت اجتماعی گروهی 
و مسـئولیت اجتماعـی فـردی اسـت. افراد از نظر اجتماعی مسـئولیت پذیرتر شـده و 
در واکنـش بـه ایـن اجتماع ها بایـد برای بـرآوردن نیازهـای افراد مسـئولیت پذیری 

اجتماعی بیشـتری پیـدا کنند.
شدن،  جهانی  افزایش  پی  در  می کند:  عنوان   )ISO( استاندارد  بین المللی  سازمان 
تولید  نحوه  به  بلکه نسبت  آنچه می خریم هوشیارتر شده ایم،  به  تنها نسبت  نه  ما 
کرده ایم.  پیدا  بیشتری  آگاهی  نیز  می کنیم  دریافت  که  خدماتی  و  محصوالت 
خطرناک  محیط های  کودکان،  کار  هستند،  مضر  محیطی  نظر  از  که  محصوالتی 
کاری و سایر شرایط غیرانسانی نمونه هایی از مسائل و مشکالتی هستند که مطرح 
می شوند. همه سازمان ها و شرکت ها که به دنبال سود و اعتبار طوالنی مدت هستند 

کم کم متوجه می شوند که باید مطابق با هنجارهای درست عمل کنند.
که  دارند  تقاضا  سازمان ها  و  شرکت ها  از  دارند  اجتماعی  مسئولیت  که  افرادی 

مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتری پیدا کنند.
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مسئولیتاجتماعیشرکت/سازمانها
در  شرکت/سازمان  آن  مسئولیت  یعنی  شرکت/سازمان ها  اجتماعی  مسئولیت 
می دهد.  قرار  خود  تأثیر  تحت  را  جامعه  که  فعالیت هایی  پیامدهاي  به  پاسخگویی 
شرکت/ ذینفعان  مهمترین  است.  شرکت/سازمان  ذینفعان  همه  جامعه،  از  منظور 
سازمان که در موقعیت شرکت/سازمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مؤثر هستند 
عبارتند از مصرف کنندگان، کارکنان، مالکان یا سهامداران و جامعه. این موضوع باید 
به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود تا با رفتن یک فرد از بین نرود و همه اعضاي 
سازمان بدانند که با رفتن آن مدیر هم باید به همین روش عمل کنند؛ به عبارت 
دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت/سازمان یک باور سازمانی است که به دنبال خلق 
ارزش مشترک بین ذی نفعان شرکت/سازمان است و یک پروژه نیست که آغاز و 
از  جداگانه  فعالیتی  اجتماعی  مسئولیت پذیری  برنامه های  نباید  باشد.  داشته  پایانی 
ابعاد مختلف  زیر  نمودار  در  باشد.  کار شرکت/سازمان  و  روزانه کسب  فعالیت های 

مسئولیت اجتماعی آورده شده است.

بعد مسئولیت اجتماعی 
در رهبری سازمانی

مسئولیت اجتماعی سازمان در رهبری و فرایندهای درون سازمانی، ماموریت و 
چشم انداز، خط مشی ها و رویه ها، کدهای اخالقی و مقررات و آیین نامه های داخلی

تامین کنندگان و پیمانکاران زنجیره تامین، حقوق مصرف کنندگان، سرمایه گذاری 
اجتماعی مسئوالنه، مسئولیت در قبال محصول، پرداخت به موقع و صحیح مالیات، 
نقش در اقتصاد ملی و بهره وری مدیریت خرید مسئوالنه، البی کردن مسئولیت پذیر

مشارکت با نهادهای اجتماعی، کمک های خیریه و اسپانسرینگ، کمک به بحران های 
اجتماعی، توسعه مشاغل و مبارزه با بیکاری، توجه به حقوق بشر، داوطلبی شرکتی و 

حمایت از فعالیت های داوطلبی کارکنان

کاهش آثار زیان بار دارایی ها و فناوری های سازمان بر محیط زیست )آب، هوا، خاک( 
و کاهش آالیندگی، مصرف صحیح انرژی، کاهش ضایعات و بازیافت آن، توسعه 

فناوری های سبز و پایداری منابع

ایمنی و سالمتی کارکنان، آموزش و توانمندسازی کارکنان، کار شایسته، حقوق بشر، 
صداقت و شفافیت عملکرد، جلوگیری از رشوه و فساد مالی

بعد مسئولیت اجتماعی 
در بازار و صنعت

بعد مسئولیت اجتماعی 
در قبال جامعه

بعد مسئولیت اجتماعی 
نسبت به کارکنان

بعد مسئولیت اجتماعی 
در محیط زیست



4

جمالت و نقل قول ها در مورد مسئولیت اجتماعی

»مـن اعتقـاد دارم کـه زندگـی من متعلـق به کل جامعه اسـت و تـا زمانیکه زندگی 
می کنـم، وظیفـه من اسـت که هـر کاری از دسـتم برمی آیـد برای آن انجـام دهم. 
دوسـت دارم وقتـی می میـرم همـه تالشـم را در جهـت بهبـود جامعـه کرده باشـم 

چـون هـر چه سـخت تر تالش کـرده باشـم یعنی زندگـی بهتری داشـته ام«
 جورج برنارد شاو

»انسان عضوی از جامعه، شغل، تمدن یا مذهب است. او فقط یک فرد نیست«
آنتوان دو سنت اگزوپری

»هرکـدام از مـا فـردی بـرای خـود و فـردی بـرای جامعـه هسـتیم، همـه مـا باید 
خودمـان و دیگـران را درک کنیـم و از دیگـران و از خودمـان مراقبـت کنیـم«

هانیل النگ

»همیشه نمی توان آینده را برای جوانان ساخت، می توان جوانیمان را برای آیندگان ساخت«
فرانکلین دالنو روزولت

»هـر فـرد جایـی بـرای پـر کـردن در جهـان دارد و خیلـی مهم اسـت کـه انتخاب 
کنـد آنطور باشـد یـا نه«

ناتانیل هاتورن

»ماشـین فقـط بـه این دلیـل ارزش دارد کـه بیشـتر از آنچه مصرف می کنـد، تولید 
می کنـد، ارزش خودتـان را نسـبت به جامعـه ارزیابی کنید«

مارتین اچ. فیشر
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»آدم هـا بـه ایـن دلیل خودخواه نیسـتند که بـه دنبال منافع خودشـان باشـند، بلکه 
بـا نادیـده گرفتـن همسایه هایشـان خودخواه نـام می گیرند«

ریچارد واتلی

»نمی توانیـم فقـط بـرای خودمـان زندگی کنیـم. هزاران رشـته ما را با انسـان های 
دیگـر مرتبـط می کند«

هرمان ملویل

اسناد باالدستی مرتبط با تعهد و مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از دخانیات

سیاستهایکلیسالمتابالغیمقاممعظمرهبری:
2-۱- آگاه سـازي مـردم از حقـوق و مسـؤولیت هاي اجتماعـي خـود و اسـتفاده از 
ظرفیـت محیط هـاي ارائـه مراقبت هـاي سـالمت بـراي رشـد معنویـت و اخـالق 

اسـالمي در جامعـه
3- ارتقـاء سـالمت روانـي جامعـه بـا ترویـج سـبک زندگـي اسـالمي - ایرانـي، 
تحکیـم بنیـان خانـواده، رفـع موانـع تنـش آفریـن در زندگـي فـردي و اجتماعـي، 
ترویـج آموزش هـاي اخالقـي و معنـوي و ارتقـاء شـاخص هاي سـالمت روانـي.

سیاستهایکلیخانوادهابالغیمقاممعظمرهبری
۱- ایجـاد جامعـه ای خانـواده محـور و تقویـت و تحکیـم خانـواده و کارکردهـای 
اصلـی آن بـر پایـه الگـوی اسـالمی خانـواده به عنـوان مرکز نشـو و نمـا و تربیت 

اسـالمی فرزنـد و کانـون آرامـش بخش.
2- پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی و عوامـل تزلـزل نهـاد خانـواده به ویـژه 
موضـوع طـالق و جبـران آسـیب های ناشـی از آن بـا شناسـایی مسـتمر عوامـل 

طـالق و فروپاشـی خانـواده و فرهنگ سـازی کراهـت طـالق
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قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر ۱96۱ نیویورک ●
به کنوانسیون چارچوب سازمان  ● ایران  الحاق دولت جمهوری اسالمی  قانون 

بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات

تعهدومسئولیتاجتماعیدرپیشگیریازدخانیات:
هـر یـک از افـراد جامعـه در برابر دیگـری و جامعه ای کـه در آن زندگـی می کند و 
رفتـاری کـه از خـود بـروز می دهـد، مسـئولیت دارد. ازآنجاکه دود ناشـی از مصرف 
دخانیـات و نیـز بـار اقتصـادی و اجتماعی کـه در آینده بـه جامعه تحمیـل می کند، 
افـراد بسـیاری بـه خصـوص اطرافیـان فرد مصـرف کننـده دخانیات را تحـت تأثیر 
قـرار می دهـد، آشـنا شـدن بـا ایـن مفهـوم و در نظـر داشـتن آن در زمـان مصرف 

می توانـد تـا حـد زیـادی باعـث کاهش مصـرف گردد.
عـالوه بر ایـن، تولیدکننـدگان محصوالت دخانی، فروشـندگان و حتی کشـاورزانی 
کـه بـه کاشـت توتـون می پردازنـد بایـد بدانند کـه عمل آن ها تـا چه حـد می تواند 
بـه افـراد جامعـه آسـیب بزند. بـه این صورت سـعی کنند تـا حد ممکن سـعی کنند 
از تبعـات و عـوارض ناشـی از اقدامـی که در ایـن خصوص انجام می دهنـد بکاهند؛ 
مثاًل اگر کشـاورزی به این مسـئولیت اجتماعی برسـد و نسـبت به سـالمت جامعه 
تعهـد داشـته باشـد، می توانـد نـوع محصولـی را کـه کشـت می کنـد تغییـر دهـد. 
یـا فروشـنده ای کـه در مغـازه خـود سـیگار می فروشـد، می توانـد حتی االمـکان از 

فـروش سـیگار بـه صورت نخـی و به افـراد زیر ۱8 سـال خـودداری کند.
اگـر افـراد جامعـه ای به این سـتاره گم شـده )مسـئولیت اجتماعی( دسـت یابند، آن 
جامعـه در تمـام حوزه هـای اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و .... پیشـرفت خواهـد 
نمـود و بـه میـزان قابـل توجهـی از تمامـی آسـیب های اجتماعـی به ویـژه مصرف 

محصـوالت دخانی، کاسـته خواهد شـد.
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ریشه های اجتماعی قلیان کشیدن

نوعـًا تفاله هـای تنباکـو کـه بایـد در زبالـه دان ریختـه و معـدوم شـوند در قلیـان 
مصـرف می گردنـد. پـس در اصلی تریـن بخـش، پدیـده قلیـان کـه تنباکـوی آن 
اسـت، از زیان بارتریـن و بدتریـن نـوع تنباکـو اسـتفاده می شـود کـه نمی تـوان آن 
را کم خطـر از مصـرف سـیگار دانسـت. دیـدگاه کارشناسـی در امور دخانیـات براین 
اسـت کـه درصـد سـرطان زایـی از نـوع حـاد آن در کسـانی کـه قلیان می کشـند، 
بیـش از افرادی اسـت که معتاد سـیگارند. برخـالف تصوراتی که قلیـان را اعتیادآور 
نمی پندارنـد، ایـن پدیـده بـه علـت باال بـودن میـزان نیکوتیـن در خـون، خاصیت 
اعتیـادآوری دارد. البتـه تهیـه و تـدارک قلیـان پیوسـته زمـان بـر اسـت و آسـان 
نیسـت بـه همیـن خاطـر، افـرادی کـه از ایـن شـیوه دخانیـات اسـتعمال می کنند، 
بـا دشـواری هایی کـه رو در روی آنـان اسـت، روش سـاده تر را برمـی گزیننـد و 
گاه گاهـی بـه سـراغ قلیـان می رونـد. از طـرف دیگـر کسـانی کـه قلیـان را بـه 
شـکل تفننـی اسـتفاده می کننـد وقتـی بـه سـطح خونی خـاص نیکوتین می رسـند 
و در واقـع معتـاد بـه مصـرف دخانیـات می گردنـد، راهکار آسـان تری را کـه همان 
مصـرف سـیگار اسـت بـرای رفـع نیـاز خـود در نظـر می گیرند و بـه راسـتی اعتیاد 
در قلیـان کشـی بـا روی آوردن فـرد معتـاد بـه اسـتعمال سـیگار نمایـان می شـود. 
صاحـب نظـران اجتماعـی کـه مصـرف قلیان را یـک ضـد ارزش فراگیـر می دانند، 
برایـن باورنـد کـه قلیـان شـبیه بـازی اسـت و در مصـرف آن قبحی وجود نـدارد و 
متأسـفانه در میان اقشـار جامعه، زشـتی ویژه ای در پدیده قلیان مشـاهده نمی شـود. 
تـا جایـی کـه در صورت اسـتفاده شـدن توسـط زن هـا و بچه ها بیشـتر بـه صورت 

تفنـن و تمسـخر شـبیه می گـردد.
قلیـان کشـی، پدیـده فعلـی جامعـه مـا نیسـت. سـال ها در اقشـار مختلـف جامعـه 
ایرانـی بـوده و از آن بـه عنـوان وسـیله ای بـرای تفنـن و سـرگرمی یـاد می شـود 
و در تاریخچـه مصـرف قلیـان در ایـران، اصلی تریـن قشـری کـه قلیـان دامن گیـر 
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آنان شـده اسـت زنانی بوده اند که در حاشـیه شـهرهای اسـتان های جنوبی کشـور 
زندگـی می کردنـد. قلیـان بـه خاطر شـکل و شـمایلی کـه دارد گاهی بـرای تزیین 
خانه هـا خریـداری می شـود و وسوسـه آزمایـش آن، خانـواده را بـه سـمت قلیـان 
کشـی سـوق می دهـد و ایـن در حالی اسـت کـه این پدیده شـیوع مصرفـی باالیی 
نـدارد بررسـی های آمـاری وزارت بهداشـت در سـال های گذشـته در سرشـماری 
شـاخصه های بهداشـت طـرح سـالمت نشـان می دهـد کـه در برابـر 20 درصـد 
مصرف کننـدگان سـیگار، 3/2 درصـد معتادان قلیانی هسـتند و این اختالف بیشـتر 
بـرای  قهوه خانه هـا  و  سـفره خانه ها  در  خـاص  محل هـای  اختصـاص  سـبب  بـه 
اسـتفاده از قلیـان اسـت اگر به شـیوه اسـتعمال دخانیـات در روش قلیایـی بنگریم، 
درمی یابیـم کـه آمـاده کـردن قلیان از حوصلـه خارج اسـت در خانه هـا، زن خانواده 
وظیفـه قلیـان چـاق کـردن را دارد و بـا گسـترش آپارتمـان نشـینی این امـکان از 
آنان سـلب شـده اسـت و افـراد قلیانی بـرای رفع نیـاز نیکوتین خون خود، مشـتری 
ثابـت قهوه خانه هـا شـده اند و از آنجایـی کـه آمـد و شـد بـه ایـن مکان هـا در هـر 
زمـان ممکـن نیسـت به مصرف سـیگار روی می آورنـد. به باور یکی از کارشناسـان 
سـرطان زایـی قلیـان کشـی بیشـتر از سـیگار اسـت وی می افزایـد: در قلیـان همه 

عوامـل دسـت بـه دسـت هـم می دهنـد و آن را خطرنـاک تـر از سـیگار می کنند.
ــاد، تولیــد گاز CO 2 و مکش هــای  ــودن تنباکــو، درجــه حــرارت زی نامرغــوب ب
ــی آورد.  ــان م ــه ارمغ ــان کــش ب ــراد قلی ــرای اف ــف را ب ــوی و ســرطانی مختل ری
ــانتی  ــه س ــدود 200 درج ــیگار ح ــو در س ــی از تنباک ــرارت و دود ناش ــه ح درج
ــدی  ــه بن ــر درج ــیار باالت ــان بس ــرارت در قلی ــا و ح ــن دم ــت و همی ــراد اس گ
ــان، گاز  شــده اســت از ســویی زغال هــای نیمــه ســوخته و ســوخته آتشــدان قلی
مونواکســید کربــن را مســتقیمًا بــه بــدن انتقــال می دهــد و احســاس گیجــی بعــد 
ــع  ــد در واق ــراد آن را نشــانه مرغوبیــت تنباکــو می دانن از مصــرف تنباکــو کــه اف
ــانس های  ــته از اس ــان، برخاس ــر از مضــرات قلی ــی دیگ از گاز CO 2 اســت. یک
شــیمیایی بــا بــو و مــزه میــوه ای اســت کــه ایــن نــوع توتون هــا بــر اثــر حــرارت 
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ــق و  ــان، حل ــرطان های ده ــا، س ــش ه ــان ک ــوند. در قلی ــز می ش ــاال هیدرولی ب
حنجــره بیشــتر دیــده می شــود و در قلیــان هماننــد پیــپ و چپــق چــون حــرارت 
ــق در  ــان، حنجــره و حل ــذارد، ده ــر می گ ــی بســیار اث ــای تنفســی فوقان در راه ه
معــرض خطــر بیشــتری هســتند و ایــن در حالــی اســت کــه ســرطان های ریــوی 
در افــراد ســیگاری بیشــتر نمــود پیــدا می کنــد مــواد بیماری زایــی کــه از تنباکــوی 
ــدن را از  ــی ب ــم( دفاع ــازوکار )مکانیس ــود، س ــد می ش ــوه ای متصاع ــادی و می ع
ــه برونشــیت  ــرای بیماری هــا افــراد ب ــا مســاعد شــدن زمینــه ب ــرد و ب بیــن می ب
و انســداد ریــوی حــاد مبتــال می گردنــد در مصــرف قلیــان مکــش ریــوی اســت 
و بایــد ریه هــا را پــر کــرد. در حالــی کــه بــرای ســیگار، مکــش دهانــی هســت 
ــا  ــت ب ــر اس ــه مضرت ــان ک ــن دود قلی ــود؛ بنابرای ــورت داده می ش و دود آن ق
ــد و گاز  ــوذ می کن ــه نف ــای ری ــن خانه ه ــا انتهایی تری ــر ت ــوی عمیق ت ــش ری مک
مونواکســید کربــن باعــث بــه وجــود آمــدن زمینــه ســرطان در خــون شــده و بــا 

ــد. ــدا می کن ــن آمــده و نوســان پی ــز پایی غلظــت خــون، فشــار آن نی
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در زمینـه خاصیـت آب در قلیـان بایـد گفـت برخـالف دیدگاه هایـی کـه از طـرف 
مصـرف کننـدگان تنباکـو در روش قلیان مطرح می شـود، آب قلیـان در پایین بودن 
زیان هـای تنباکـو، نقـش اساسـی نـدارد، آب در واقـع دو کار انجـام می دهـد ابتـدا 
اینکـه دمـای دود را پاییـن می آورد زیـرا محفظه آتشـدان دمای بسـیار باالیی دارد 
کـه ایـن امر اسـتعمال دود ناشـی از تنباکو را غیرممکن می کنـد، از طرف دیگر آب، 
نقـش صافـی )فیلتـر( سـیگار را بـازی می کنـد و مقـداری از تـار یا قطـران حاصل 
از سـوختن تنباکـو را می گیـرد کـه کـدر شـدن آب پـس از قلیـان کشـی بـه خاطر 
حـل شـدن قیـر دوده و جـرم در آن اسـت این دو عمـل که آب قلیـان در آن دخیل 
اسـت هیـچ تأثیری بـرای جلوگیری از رسـیدن مواد بیمـاری زا به بدن نـدارد و تنها 

تنباکـو را قابـل اسـتفاده می کند.
روانشناسـی معتقـد اسـت کـه قلیان خود انگیزه و کشـاننده اصلی نیسـت کشـاننده 
اصلـی، خـوش گذرانـدن اسـت که به تدریـج جنبه اعتیـاد پیدا می کنـد روی آوردن 
بـر چنیـن خوشـگذرانی هـای ناشـی از بیکاری و بی مسـئولیتی بیشـتر افراد اسـت 
یعنـی فـردی کـه در محیـط خانـه هیـچ نـوع مسـئولیتی از او خواسـته نمی شـود 
فضـای زندگـی اش را از اینگونـه خوشـی ها پـر می کنـد و بـرای تخلیـه روانـی نیز 
در بیـن بسـیاری از خانواده هـا بخصـوص قشـر مرفـه محدودیتـی وجـود نـدارد لذا 
اینگونـه اقشـار بـه چنیـن پدیـده ای روی می آورنـد و اقشـار متوسـط و پاییـن هـم 
از آنـان پیـروی می کننـد. ایـن مسـئله در بیـن دختـران بیشـتر جنبـه »ُمـد« پیـدا 
می کنـد بـرای اینکـه جلـب توجـه می نماینـد. مهـم جدیـد بـودن ایـن پدیـده در 
شـهرهای بـزرگ در بیـن دختـران اسـت وگرنـه جنبـه زیبایی نـدارد. دختـران نیز 
بـه گـروه همسـاالن خـود نـگاه می کننـد و می خواهنـد احساسـات پسـرانه مقابـل 
بـا محدودیت هـای دخترانـه و ابـراز اسـتقالل را در خودشـان تقویـت کننـد؛ امـا 
بیشـتر در میـان افـرادی ظاهـر می شـود کـه انگیـزه خاصـی بـرای زندگـی کردن 
ندارنـد و در مقابـل هـم نـه مسـئولیتی دارنـد و نـه کاری در خانـواده بلـد هسـتند. 
در زمان هـای قدیـم در مجالـس خاصـی قلیـان می کشـیدند و مربـوط بـه برخـی 
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افـراد بـود ولـی امـروزه متأسـفانه جوانـان که زندگـی فانتـزی را ترجیـح می دهند، 
در واقـع همـان مراسـم قهوه خانه هـا را بـه کافـی شـاپ هـا تبدیـل کرده انـد، البته 
اینکـه چـرا خوشـی و شـادی را در اسـتفاده از دود تعبیـر می کننـد، جـای تأمـل 
دارد، امـا خـود ایـن اسـتفاده باعـث توقـف بیشـتر در مکانـی می شـود کـه اوقـات 
فراغـت افـراد را پـر می کنـد و ممکـن اسـت شـکارگاه آنانی شـود کـه می خواهند 
خلوتگاه هـای اعتیـاد را پشـت عرصـه قلیـان فراهـم کننـد خـود پدیـده قلیـان بـه 
تنهایـی آسـیب اجتماعـی بـه حسـاب نمی آیـد امـا جوان هایـی کـه قدرت دفـاع از 
خـود و توانایـی نـه گفتـن بدیـن گونـه دام هـا را ندارند در پشـت قلیـان در معرض 
آسـیب های اجتماعـی بزرگتری قـرار می گیرنـد. پیامدهای مطالعات صـورت گرفته 
چنیـن می نمایـد که میزان گاز دی اکسـید کربـن در خون مصرف کننـدگان قلیان، 
بیشـتر از سـیگاری ها بـوده و مقـدار نیکوتین موجـود در قلیان به مقدار چشـمگیری 

بیش از سـیگار اسـت.
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