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Satellite Consultant, China 

 Aluo-sat الشركة  اسم بتسمية السيد قام و قلد
تتحدث بها التي الكنتونية اللهجة إن : لسبب بسيط
لهذا  و إلي االسم " a" حرف الصين تضيف جنوب

. Aluo اصبح Luo اسم فان

  Sichuan أصال من والية Luo السيد أتى لقد و
الهندسة درس لقد و ، الصين غرب جنوب فى
شركة فى له  عمل أول على حصل و الكهربية 
فى الصيني للجيش اإللكترونية المكونات  إلنتاج
كانت  و الغربى الشمال فى  Lanzhou مدينة
األقمار استقبال معدات  أيضا تنتج  الشركة تلك

. الصناعية

استقبال مجال خبرة فى السيد على حصل لقد و
استقبال إشارات ألول مرة عندما الصناعية األقمار
تبث  شرق و التي EKRAN عند 99 درجة قمر

Aluo-sat شركة
الجميع تعرف

يقابل السيد أن الصين البد الستاليت فى مجال فى يعمل شخص أي
موزع مجلة  فقط انه ، ليس الحقا أو قريبا سواء Luo Shi Gang
كبير باع الن لدية أيضا و بل سنوات لعدة الصين فى ستاليت تيلى

استقبال عصر ن دخلت قد أن الصين حيث و ، مجال الستاليت فى
لزيارة  جيد وقت يعتبر هذا 2009 فان فى المباشر الصناعية األقمار

. Shenzhen  والية فى مكتبة فى  Luo Shi Gang السيد

 Lou السيد  Aluo-Sat أعضاء شركة
 Luo Shi و   ( اليسار ى عل  )  Jun
السطح  فوق ( اليمين ى عل )  Gang
على  Luo المكتب السيد اختار لماذا ،
الكابالت من ربما لتكون : المبنى سطح
لماذا و ، قصيرة  المكتب ي  إل األطباق
إن : السور داخل األطباق تركيب تم  ا
ممنوع مازال الصناعية األقمار استقبال
ال لهذا لالستخدام الخاص فى الصين و
و  Luo من الخارج  السيد أطباق ترى
 C الستقبال طبقين يوجد  الصورة فى

متحرك .  الخلف فى band و طبق
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من  ميجاهيرتز  714 نردد  عند  UHF نطاق على
. الوقت ذلك فى روسيا

استقبال مجال فى تعلق  اللحظة  تلك منذ و
لمجلة مقاالت بكتابة قام و الصناعية األقمار
فى الوحيدة المجلة هذه كانت و أسبوعية إلكترونية
أخيرا و فيها المشاركين عدد زاد لقد و . المجال هذا
" قمت  : 1995 قام بإنشاء عمل خاص به عام فى
والية  فى زوجتي مع Aluo-sat شركة بتأسيس
كصحفي  عملة بجانب و Shenzhen عام 1995 "
لدية يعمل اآلن و ، كاستشاري أيضا عمل انه فني إال
و عدد بالحسابات تعتني زوجتي " سبعة موظفين
و موظف فنية ال بالطلبات يعتنون مهندسين ثالثة 
و موظف آخر كونج فى هونج للستاليت متجر يدير

." التوزيع و بالمبيعات يعتنى

منتجات توزيع فى أيضا  شركة  بدأت لقد و
مثل عالية جودة ذات منتجة شركات من مختارة

و  ،  (DMB-TH) األرضي الرقمي اإلرسال الستقبال Changhong
والية فى بطريقة جيدة استقبالها يمكن لكن و كونج من هونج تبث قناة هي
لقد  و " الجملة تجارة أيضا و النهائي المستخدم نخدم نحن " ،  Shenzhen
كخبير  عملي هو ما يسعدني و لكن " عملة Luo باستراتيجية اخبرنا السيد
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المعارض  حضور و Luo بالسفر السيد و يقوم " استشاري
بمقابلة يقوم  الطريقة بهذا و الستاليت بمجال المتعلقة

. أعماله شبكة توسيع و المهمين األشخاص

المساعدة  احب " أنا المقاطع و المناطق الكثير من فى Luo بالعمل يقوم السيد و
الصناعية األقمار استقبال أجهزة مجال فى رابطة بعمل األمر يتعلق عندما

. " الصينية

والية  قلب فى  المبنى سطح على مكتبة  فى Luo Shi Gang السيد
تلك  فى ستاليت تيلى  مجلة موزع  انه  إنكار يمكن  ال و  ، Shenzhen

. المنطقة

ال و مخبأ الطبق أن للتأكد من المرتفع السور
. الخارج من رؤيته يمكن


