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به ناز مقدســی| کیســه، لیف، ســنگ  پا و تیغ و ســر آخــر هم حوله 
گرمابه هــا و  کان در  خشــک و ُلنــگ؛ اینهــا تنهــا ابــزار  دســت دال
خزینه هــای کوچــه و بــازار بودنــد؛ امــا حــاال به واســطه تغییــرات در 
ســبک زندگــی، این ابــزار هم جــای خــود را به تخــت و بولتســر های 
ماســاژ و سنگ های داغ و وان های شیر و عســل و شکالت داده اند؛ 
ک های قوی هیکل  و ماسور های آقا و ماسیس های خانم، جای دال

را گرفته اند! 
درســت مثل یکی از گران قیمت ترین ســالن های ماساژ در شمال 
شهر تهران که مشــتریانش معتقدند تجربه این سالن چیزی شبیه 
به یک سفر توکیوســت! از چشمه های مشابه چشــمه آب گرم ژاپن 
گرفتــه تا صندلی هــای مخصوص ژاپنــی در اتــاق مینی تئاتــر. با این 
تعاریــف، آن چیزی کــه اساســا می تواند ایــن تجربه را برای مشــتری 
که طبق تعرفه های اعالمی توسط این  فراهم کند، »پول« است؛ چرا
سالن اسپا، ظاهرا به غیر از اقشار مرفه جامعه، بعید به نظر می رسد 
که قشــر متوســط و دهک هــای پایین از پــس پرداخــت هزینه های 
باالی این ســالن بربیایند. در این نوع سالن ها مشــتری با پرداخت 
هزینه ای معــادل ۷00 هزار تومــان ورودی، تنها می تواند از حوضچه 
آب گرم، بســتر ســنگی، اتاق نمک و مشــاوره اســتفاده کنــد و در کنار 
اینها اســتفاده از خدمات vip و ماســاژ گرفتن نیز خودش هزینه ای 
بین ۳00 هزار تومان تا یک میلیون تومان را به جیب مشتری تحمیل 

می کند. 

کچری برای یک ساعت ماساژ پکیج های ال
»با توجه به نوع ماســاژ و متریال مورد استفاده، قیمت ها متفاوت 
است. ماساژ های نیم ســاعته از ۳00 تا 400 هزار تومان، یک ساعته از 
400 تا ۷00 هزار تومان و ماساژ دوساعته یک میلیون و 200 هزار تومان 
اســت.« اینها را اپراتور یکی از سالن های ماساژ در اقدسیه می گوید. 
با این حال، هر چقدر که از ســالن های ماساژ شــمال شهر تهران به 
ســمت جنوب، غــرب و شــرق برویــم، هزینــه و نــرخ خدمــات متغیر 
است. یکی دیگر از سالن های ماساژ در غرب تهران نیز نرخ خدمات 
گران قیمتــی دارد. پکیــج »آســو« شــامل ۶0 دقیقــه ماســاژ ســنتی 
تایلندی به اضافه۶0 دقیقه ماساژ با روغن معطر گیاهی و ۳0 دقیقه 
ماساژ پا، مبلغی معادل 2 میلیون و 100 هزار تومان به جیب مشتری 
تحمیــل می کند. پکیج »شــبنم« ماســاژ ۹0 دقیقــه ای با شــمع و ۶0 
دقیقه ماساژ پا نرخ باالتری دارد و برای استفاده از آن باید 2 میلیون 
و 400 هزار تومان بپردازید. این در حالی است که نرخ ماساژ نسبت به 
چند سال گذشته سیر صعودی داشته است. به گفته رئیس اسبق 
اتحادیه گرمابه داران و ماساژ، در سال ۹4 کف قیمت برای ماساژ کل 

بدن از 55 هزار تومان تا 110 هزار تومان بود! 
کباتان یک ســالن ماســاژ حرفه ای دارد، درباره  رعنا که در منطقه ا

مشتریانش به »شهروند« می گوید: » تا چند سال پیش معموال از هر 
قشری مشــتری داشــتیم، اما در دوران کرونا مدتی سالن ها تعطیل 

بود و بعد از بازگشایی هم دیگر مشتریان سابق را نداریم.«
 او یکــی از دالیــل کاهــش مراجعه کننــدگان ســالنش را افزایــش 
قیمت ها می داند: »نه اینکه بگویم نرخ ماساژ افزایش پیدا کرده و ما 
مشتریان مان را از دســت داده ایم، بلکه موضوع این است که گرانی 
و افزایش هزینه های زندگی باعث شده مردم از یک سری خرج های 

زندگی شان بزنند.« 
یک ماساژ خوب می تواند گردش خون را بهبود بخشد، ماهیچه ها 
را شــل کند و آرامش کلی را افزایش دهد. کسب وکار های ماساژ، چه 

به عنــوان فعالیت هــای یک نفــره و چــه به عنــوان یک مرکز اســپای 
شیک، ریسک های منحصر به فرد صنعت خود را دارد. این خطرات 

می توانند از دالیل قانونی، اخالقی و مرتبط با سالمت ناشی شوند. 
با ایــن حــال، برخــی از ســالن های ماســاژ نیــز غلغله هســتند و 
مشــتری باید از هفته هــا قبل برای رفتــن به آنجا نوبــت رزرو کند. 
دکتــر ســلمان فالحــی، متخصص طــب فیزیکــی و توانبخشــی به 
»شهروند« می گوید: »ماساژ درمانی، بررسی وضعیت بافت های 
نــرم و مفاصــل بــدن و درمــان و جلوگیــری از معلولیــت، آســیب، 
درد و ناهنجاری هــای فیزیکــی بــه وســیله روش هــای فیزیکــی و 
دستی اســت، اما تصور عموم مردم این است که ماساژ تنها برای 
ریلکســی انجــام می شــود؛ در حالــی کــه بســیاری از بیماری های 
عضالنی و فیزیکی به روش ماســاژ درمانی قابل درمان هستند.« 

با ایــن حــال، ایــن پزشــک توانبخشــی معتقد اســت ســالن های 
کچری کــه خدمــات گران قیمتی ارائــه می دهند، ممکن اســت  ال
هزینه مکان و دیزاین سالن شــان را هم از مشتریان شان بگیرند؛ 
گران بودن نرخ ها نشــان دهنده بهتــر بودن یا نبودن یک ســالن 
گر یک ماساژور علم  ماساژ نیست: »ماساژ پیشــینه علمی دارد. ا
و تخصــص ایــن کار را نداشــته باشــد، بــه جــای درمــان می تواند 
 ، آســیب های جبران ناپذیــری هم بــه بــدن وارد کند. نوع ماســاژ
شــدت آن و قدرت ماســاژور بســیار مهم اســت، بنابراین به گران 
یا ارزان بودن قیمت های یک ســالن توجه نکنید. تنها موضوعی 
کــه اهمیت دارد ســالن های ماســاژی هســتند که مجــوز فعالیت 

داشته باشند.«
از طــرف دیگــر، جــدا از ســالن های ماســاژ در مناطــق مختلــف، 
بســیاری از ماســاژور ها بــه صــورت انفــرادی فعالیــت می کننــد. 
ایــن روز هــا به واســطه فعالیــت مشــاغل مختلــف در شــبکه های 
گرام، فعالیت های زیرزمینی  اجتماعی، پیج های زیادی در اینستا
ماســاژ را تبلیغ می کنند. با این حال، کارشناســان معتقدند برخی 
از ماســاژور های زیرزمینــی کــه بــدون تخصــص و تجربــه فعالیــت 
می کننــد، بــه بافت هــا و ماهیچه هــای عضالنــی ضربــه می زننــد؛ 
کــه هدف آنها چیــزی جدای از ماســاژ درمانــی اصولی و علمی  چرا
اســت. همین هم می شود که در صورت آســیب دیدن نمی توان از 
آنها شــکایت کرد. این موضــوع نیز یکی از چالش های این شــغل و 

طرفداران ماساژ است. 

 طرفداران ماساژ تایلندی بیشتر از ایرانی! 
« در ایــران به شــغلی درآمدزا  در یــک دهه گذشــته، »ماســاژ
تبدیل شــده بــود. با این حــال، کارشناســانی مانند »ســولین 
ولــف« معتقدنــد کــه هنــوز در مــورد مزایــا و تاثیــری که ماســاژ 
بــر مــردم می گــذارد، دانــش کافــی وجــود نــدارد. بســیاری از 
مطالعــات او نشــان داده  اســت کــه ماســاژ درمانــی در صورت 
اســتفاده منظــم بــرای بســیاری از مســائل مفیــد اســت، از 
جملــه کاهــش درد، کاهش تنــش عضالنی و التهــاب، افزایش 
انعطاف پذیــری مفاصــل و کاهــش فشــار خــون. از ترکیــب دو 
کلمــه بال بــه معنــی دســت و لینــگ یــا همــان لنگ بــه معنی 
پا، یــک ماســاژ ایرانــی به دســت می آیــد بــه نــام »بالولینگ«. 
تاریخچــه این ماســاژ به خطــه مازنــدران برمی گــردد و ترکیبی 
است از مالش، ضربه و فشار های مالیم و محکم توسط دست 
و پــا به منظــور رفــع گره هــای عصبــی و عضالنــی و رســیدن بــه 
آرامش بدن. ماساژ ایرانی بالولینگ در کل تاثیر قابل توجهی 
گــردش خــون و تنفــس  بــر دســتگاه های عصبــی، عضالنــی، 
می گذارد، اما ایرانی ها بیشــتر از اینکه با این نوع ماســاژ آشــنا 
باشــند، طرفدار پر و پا قرص ماســاژ تایلندی هستند. مطالعه 
« از دیربــاز بــه اشــکال  در تاریــخ نشــان می دهــد کــه »ماســاژ
و نام هــای مختلــف در ایــران وجــود داشــته اســت، بنابرایــن 
ک هــا اولیــن ماســاژور های ایــران شــناخته می شــوند کــه  دال
بــرای از بین بردن خســتگی عضالنی مشــتریان، در حمام ها و 

کی می کردند.  خزینه ها آنها را دال

ماساژ  دیگر ریلکس نمی کند! 
افزایــش نرخ ماســاژور ها و ســالن های ماســاژ نشــان می دهد که 
این روز ها با تغییر شــرایط اقتصادی، چشم انداز شغل ماساژور ها 
در ایــران نیــز دچــار نوســان شــده اســت. آنها هــم مانند بســیاری 
از مشــاغل مجبــور هســتند قیمت هــای خدمــات خــود را افزایش 
دهند؛ موضوعی که در نهایت باعث می شــود آنها مشتریان سابق 
خودشــان را هــم از دســت بدهنــد. رعنــا که خودش ســالن ماســاژ 
دارد، به مشتریانش حق می دهد که با توجه به افزایش هزینه های 
زندگــی، ماســاژ را در اولویــت خرج و مخارج شــان نگذارنــد؛ آن هم 
وقتی قرار باشــد بــرای یک ماســاژ ریلکســی، یک میلیــون تومان از 

هزینه ماهانه تان را بپردازید!

کچری  خ سالن های ال »شهروند« از نر
ماساژ و اسپا گزارش می دهد

بفرمایید 
مشت و مال 

میلیونی! 

5  ماساژ عجیب  و غریب در جهان 
کثر اسپاها به ماساژ بافت عمیق و ماساژ صورت می پردازند، برخی  در حالی که ا
کز به نام سالمتی و زیبایی،  از آنها مسیر آزمایشی را دنبال می کنند. در واقع این مرا
زنان را در نیتروژن مایع منجمد کرده اند، در اتاقک های نمک شناور شده اند و به 
ماهی ها اجازه داده اند که الیه هایی از پوست مرده بدنشان را بخورند. در ادامه با 

10 ماساژ عجیب و غریب در جهان آشنا شوید.

            ماساژ مار
ماســاژ مــار قطعا بــرای افــراد ضعیــف نیســت! برخی از اســپاها ماســاژ مــار را 
ارائه می دهنــد. نکته قابل توجه در اینجا این اســت که مارهــای بزرگتر به درد 
عضالت کمک می کنند، در حالی که مارهای کوچکتر یک احســاس غلغلک 

نرم ایجاد می کنند.

          ماساژ گیشا
 ظاهراهدف از این ماســاژ رســیدن به راز باســتانی زیبایی گیشــا است. این 

ماساژ صورت برای پوست های نسبتا چروکیده انجام می شود و پوست شما 
را درخشــان می کنــد اما به قیمت پوشــاندن پوســت شــما در مدفــوع کم آب 

پرندگان!

کتوس               ماساژ کا
کتوس خاردار  کتوس. زیاد نگران نباشید، کا  بله درســت خواندید؛ ماســاژ کا
نیست و به صورت مخلوط ریز آسیاب شده اســت. شایعه شده است که این 

کتوس مایع سموم را می مکد و پوست شما را آبرسانی می کند کا

             ماساژ با طالی 24 عیار
برای یک درمان واقعــًا لوکس، تمام تالش خود را انجــام دهید و صورت خود 
را با ماســک طالی 24 عیار بپوشــانید. این ســرم گران به لیفت و ســفت شدن 
پوســت کمک می کنــد. البته باید گفــت که این نــوع ماســاژدرمانی در برخی از 

کچری ماساژ در ایران نیز مرسوم است. سالن های ال

                ماساژ با ُنت های موسیقی
کوستیک پوشانده شده انجام می شود.  این نوع ماساژ در اتاق هایی که با آ
حمــام های صوتــی بــا اســتفاده از دنبالــه ای از کاســه هــای کریســتالی انجام 
کراهای بدن شما را هماهنگ می کند. بنابراین شما  می شــود که می گویند چا

با نت های موسیقی ماساژ می گیرید و ریلکس می شوید.

به گران یا ارزان بودن قیمت های یک سالن 
توجه نکنید. ماساژ پیشینه علمی دارد. 

گر یک ماساژور علم و تخصص این کار  ا
را نداشته باشد، به جای درمان می تواند 

آسیب های جبران ناپذیری هم به بدن وارد 
، شدت آن و قدرت ماساژور  کند. نوع ماساژ

بسیار مهم است


