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«شهروند» از نرخ سالنهای ال کچری
ماساژ و اسپا گزارش میدهد

بفرمایید
مشت و مال
میلیونی!
گ پا و تیغ و ســر آخــر هم حوله
بهناز مقدســی| کیســه ،لیف ،ســن 
ُ
خشــک و لنــگ؛ اینهــا تنهــا ابــزار دســت دال کان در گرماب ههــا و
خزین ههــای کوچــه و بــازار بودنــد؛ امــا حــاال بهواســطه تغییــرات در
ســبک زندگــی ،این ابــزار هم جــای خــود را به تخــت و بولتس ـرهای
ماســاژ و سنگهای داغ و وانهای شیر و عســل و شکالت دادهاند؛
وماسورهایآقاوماسیسهایخانم،جایدال کهایقویهیکل
را گرفتهاند!
درســت مثل یکی از گرانقیمتترین ســالنهای ماساژ در شمال
شهر تهران که مشــتریانش معتقدند تجربه این سالن چیزی شبیه
به یک سفر توکیوســت! از چشمههای مشابه چشــمه آبگرم ژاپن
یهــای مخصوص ژاپنــی در اتــاق مینیتئاتــر .با این
گرفتــه تا صندل 
تعاریــف ،آن چیزی کــه اساســا میتواند ایــن تجربه را برای مشــتری
فراهم کند«،پول»است؛چرا کهطبقتعرفههایاعالمیتوسطاین
سالن اسپا ،ظاهرا به غیر از اقشار مرفه جامعه ،بعید به نظر میرسد
کهــای پایین از پــس پرداخــت هزینههای
که قشــر متوســط و ده 
باالی این ســالن بربیایند .در این نوع سالنها مشــتری با پرداخت
هزینهای معــادل ۷۰۰هزار تومــان ورودی ،تنها میتواند از حوضچه
آبگرم ،بســتر ســنگی ،اتاق نمک و مشــاوره اســتفاده کنــد و در کنار
اینها اســتفاده از خدمات  vipو ماســاژ گرفتن نیز خودش هزینهای
بین۳۰۰هزار تومانتایکمیلیونتومانرابهجیبمشتریتحمیل
میکند.
پکیجهایال کچریبراییکساعتماساژ
«با توجه به نوع ماســاژ و متریال مورد استفاده ،قیمتها متفاوت
است .ماساژهای نی مســاعته از  ۳۰۰تا ۴۰۰هزار تومان ،یکساعته از
 ۴۰۰تا ۷۰۰هزار تومانوماساژ دوساعتهیکمیلیونو ۲۰۰هزار تومان
اســت ».اینها را اپراتور یکی از سالنهای ماساژ در اقدسیه میگوید.
با این حال ،هر چقدر که از ســالنهای ماساژ شــمال شهر تهران به
ســمت جنوب ،غــرب و شــرق برویــم ،هزینــه و نــرخ خدمــات متغیر
است.یکیدیگر از سالنهایماساژ در غربتهراننیز نرخخدمات
گرانقیمتــی دارد .پکیــج «آســو» شــامل  ۶۰دقیقــه ماســاژ ســنتی
تایلندیبهاضافه ۶۰دقیقهماساژ باروغنمعطر گیاهیو ۳۰دقیقه
ماساژ پا ،مبلغی معادل ۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان به جیب مشتری
تحمیــل میکند .پکیج «شــبنم» ماســاژ  ۹۰دقیق ـهای با شــمع و۶۰
دقیقه ماساژ پا نرخ باالتری دارد و برای استفاده از آن باید ۲میلیون
و400هزار تومانبپردازید.ایندر حالیاست کهنرخماساژ نسبتبه
چند سال گذشته سیر صعودی داشته است .به گفته رئیس اسبق
اتحادیه گرمابهدارانوماساژ،در سال ۹۴کفقیمتبرایماساژ کل
بدناز  ۵۵هزار تومانتا ۱۱۰هزار تومانبود!
رعنا که در منطقه ا کباتان یک ســالن ماســاژ حرفهای دارد ،درباره

مشتریانشبه«شهروند»میگوید«:تاچندسالپیشمعموال از هر
قشری مشــتری داشــتیم ،اما در دوران کرونا مدتی سالنها تعطیل
بودوبعداز بازگشاییهمدیگر مشتریانسابقرانداریم».
او یکــی از دالیــل کاهــش مراجعهکننــدگان ســالنش را افزایــش
قیمتهامیداند«:نهاینکهبگویمنرخماساژ افزایشپیدا کردهوما
مشتریانمان را از دســت دادهایم ،بلکه موضوع این است که گرانی
و افزایش هزینههای زندگی باعث شده مردم از یکسری خر جهای
زندگیشانبزنند».
یکماساژ خوبمیتواند گردشخونرابهبودبخشد،ماهیچهها
را شــل کند و آرامش کلی را افزایش دهد .کسبوکارهای ماساژ ،چه

با ایــن حــال ،ایــن پزشــک توانبخشــی معتقد اســت ســالنهای
ال کچری کــه خدمــات گرانقیمتی ارائــه میدهند ،ممکن اســت
نشــان را هم از مشتریانشان بگیرند؛
هزینه مکان و دیزاین سال 
گران بودن نر خها نشــاندهنده بهتــر بودن یا نبودن یک ســالن
ماساژ نیست« :ماساژ پیشــینه علمی دارد .ا گر یک ماساژور علم
و تخصــص ایــن کار را نداشــته باشــد ،بــه جــای درمــان میتواند
آســیبهای جبرانناپذیــری هم بــه بــدن وارد کند .نوع ماســاژ،
شــدت آن و قدرت ماســاژور بســیار مهم اســت ،بنابراین به گران
یا ارزان بودن قیمتهای یک ســالن توجه نکنید .تنها موضوعی
کــه اهمیت دارد ســالنهای ماســاژی هســتند که مجــوز فعالیت

به گران یا ارزان بودن قیمتهای یک سالن
توجه نکنید .ماساژ پیشینه علمی دارد.
ا گر یک ماساژور علم و تخصص این کار
را نداشته باشد ،به جای درمان میتواند
آسیبهای جبرانناپذیری هم به بدن وارد
کند .نوع ماساژ ،شدت آن و قدرت ماساژور
بسیار مهم است
تهــای یکنفــره و چــه بهعنــوان یک مرکز اســپای
بهعنــوان فعالی 
شیک،ریسکهایمنحصر بهفردصنعتخودرادارد.اینخطرات
میتواننداز دالیلقانونی،اخالقیومرتبطباسالمتناشیشوند.
با ایــن حــال ،برخــی از ســالنهای ماســاژ نیــز غلغله هســتند و
مشــتری باید از هفت ههــا قبل برای رفتــن به آنجا نوبــت رزرو کند.
دکتــر ســلمان فالحــی ،متخصص طــب فیزیکــی و توانبخشــی به
«شهروند» میگوید« :ماساژ درمانی ،بررسی وضعیت بافتهای
نــرم و مفاصــل بــدن و درمــان و جلوگیــری از معلولیــت ،آســیب،
شهــای فیزیکــی و
یهــای فیزیکــی بــه وســیله رو 
درد و ناهنجار 
دستی اســت ،اما تصور عموم مردم این است که ماساژ تنها برای
ریلکســی انجــام میشــود؛ در حالــی کــه بســیاری از بیماریهای
عضالنی و فیزیکی به روش ماســاژ درمانی قابل درمان هستند».

داشته باشند».
از طــرف دیگــر ،جــدا از ســالنهای ماســاژ در مناطــق مختلــف،
بســیاری از ماســاژورها بــه صــورت انفــرادی فعالیــت میکننــد.
ایــن روزهــا بهواســطه فعالیــت مشــاغل مختلــف در شــبکههای
اجتماعی ،پیجهای زیادی در اینستا گرام ،فعالیتهای زیرزمینی
ماســاژ را تبلیغ میکنند .با این حال ،کارشناســان معتقدند برخی
از ماســاژورهای زیرزمینــی کــه بــدون تخصــص و تجربــه فعالیــت
تهــا و ماهیچ ههــای عضالنــی ضربــه میزننــد؛
میکننــد ،بــه باف 
چرا کــه هدف آنها چیــزی جدای از ماســاژ درمانــی اصولی و علمی
اســت .همین هم میشود که در صورت آســیب دیدن نمیتوان از
آنها شــکایت کرد .این موضــوع نیز یکی از چالشهای این شــغل و
طرفداران ماساژ است.

طرفدارانماساژ تایلندیبیشتر از ایرانی!
در یــک دهه گذشــته« ،ماســاژ » در ایــران به شــغلی درآمدزا
تبدیل شــده بــود .با این حــال ،کارشناســانی مانند «ســولین
ولــف» معتقدنــد کــه هنــوز در مــورد مزایــا و تاثیــری که ماســاژ
بــر مــردم میگــذارد ،دانــش کافــی وجــود نــدارد .بســیاری از
مطالعــات او نشــان داد ه اســت کــه ماســاژ درمانــی در صورت
اســتفاده منظــم بــرای بســیاری از مســائل مفیــد اســت ،از
جملــه کاهــش درد ،کاهش تنــش عضالنی و التهــاب ،افزایش
انعطافپذیــری 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 میآیــد بــه نــام «بالولینگ».
تاریخچــه این ماســاژ به خطــه مازنــدران برمیگــردد و ترکیبی
است از مالش ،ضربه و فشارهای مالیم و محکم توسط دست
و پــا بهمنظــور رفــع گرههــای عصبــی و عضالنــی و رســیدن بــه
آرامش بدن .ماساژ ایرانی بالولینگ در کل تاثیر قابل توجهی
بــر دســتگاههای عصبــی ،عضالنــی ،گــردش خــون و تنفــس
میگذارد ،اما ایرانیها بیشــتر از اینکه با این نوع ماســاژ آشــنا
باشــند ،طرفدار پر و پا قرص ماســاژ تایلندی هستند .مطالعه
در تاریــخ نشــان میدهــد کــه «ماســاژ » از دیربــاز بــه اشــکال
و نا مهــای مختلــف در ایــران وجــود داشــته اســت ،بنابرایــن
دال کهــا اولیــن ماســاژورهای ایــران شــناخته میشــوند کــه
بــرای از بین بردن خســتگی عضالنی مشــتریان ،در حمامها و
خزینهها آنها را دال کی میکردند.
ماساژدیگر ریلکسنمیکند!
افزایــش نرخ ماســاژورها و ســالنهای ماســاژ نشــان میدهد که
این روزها با تغییر شــرایط اقتصادی ،چشمانداز شغل ماساژورها
در ایــران نیــز دچــار نوســان شــده اســت .آنها هــم مانند بســیاری
تهــای خدمــات خــود را افزایش
از مشــاغل مجبــور هســتند قیم 
یشــود آنها مشتریان سابق
دهند؛ موضوعی که در نهایت باعث م 
خودشــان را هــم از دســت بدهنــد .رعنــا که خودش ســالن ماســاژ
دارد ،به مشتریانش حق میدهد که با توجه به افزایش هزینههای
جشــان نگذارنــد؛ آن هم
زندگــی ،ماســاژ را در اولویــت خرج و مخار 
وقتی قرار باشــد بــرای یک ماســاژ ریلکســی ،یک میلیــون تومان از
هزینهماهانهتانرابپردازید!

 5ماساژ عجیب و غریب در جهان
در حالی کها کثر اسپاهابهماساژ بافتعمیقوماساژ صورتمیپردازند،برخی ماساژ صورت برای پوست های نسبتا چروکیده انجام می شود و پوست شما
از آنهامسیر آزمایشیرادنبالمی کنند.در واقعاینمرا کز بهنامسالمتیوزیبایی ،را درخشــان می کنــد اما به قیمت پوشــاندن پوســت شــما در مدفــوع کم آب
زنانرادر نیتروژنمایعمنجمد کردهاند،در اتاقکهاینمکشناور شدهاندو به پرندگان!
ماهیهااجازهدادهاند کهالیههاییاز پوستمردهبدنشانرابخورند.در ادامهبا
10ماساژ عجیبوغریبدر جهانآشناشوید.

ماساژ مار

ماساژ کا کتوس

بله درســت خواندید؛ ماســاژ کا کتوس .زیاد نگران نباشید ،کا کتوس خاردار
نیست و به صورت مخلوط ریز آسیاب شده اســت .شایعه شده است که این سالن های ال کچری ماساژ در ایران نیز مرسوم است.
ماســاژ مــار قطعا بــرای افــراد ضعیــف نیســت! برخی از اســپاها ماســاژ مــار را
کا کتوس مایع سموم را می مکد و پوست شما را آبرسانی می کند
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.
این نوع ماساژ در اتاق هایی که با آ کوستیک پوشانده شده انجام میشود.
برای یک درمان
واقعــا لوکس ،تمام تالش خود را انجــام دهید و صورت خود حمــام های صوتــی بــا اســتفاده از دنبالــه ای از کاســه هــای کریســتالی انجام
ً
را با ماســک طالی  24عیار بپوشــانید .این ســرم گران به لیفت و ســفت شدن میشــود که می گویند چا کراهای بدن شما را هماهنگ می کند .بنابراین شما
ظاهراهدف از این ماســاژ رســیدن به راز باســتانی زیبایی گیشــا است .این پوســت کمک می کنــد .البته باید گفــت که این نــوع ماســاژدرمانی در برخی از با نت های موسیقی ماساژ می گیرید و ریلکس می شوید.

ماساژ با طالی  24عیار

ماساژ گیشا

ُ
ماساژ با نت های موسیقی

