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چين مشاور ماهواره –

 Aluo-Sat ای ساده دليل به را شرکتش نام لو
چين جنوب در کانتونی لهجه در است، گذاشته
می شود تلفظ افراد نام در پسوند "a" اغلب يک

.Alou ميشود Lou تلفظ بنابراين
چين جنوب شرقی در سيچوان لو اهل اصل در
و است خوانده الکترونيک مهندسی او است.
قطعات کننده توليد شرکت يک در را کارش اولين
در النژو شهر در چين ارتش  برای الکترونيک
اين قضا  از  است. کرده شروع چين شرق  شمال 
ماهواره تجهيزات ، تجهيزات ساير ميان در شرکت

کرد. می توليد نيز
دريافت با را ماهواره دريافت  تجربه اولين لو
آن  که شرقی EKRAN در 99 درجه سيگنالهای
 MHz در UHF باند روی بر و روسيه از زمان
زمان تا کنون  آن از داشت. پخش می شد،  714
وی است. شده وارد ماهواره  دريافت  وادی به او

Aluo-Sat
را می شناسد! همه

يا زود دير کارند، به مشغول ماهواره زمينه در چين در تمام کسانيکه
پخش سالهاست چون او تنها نه نمايند. می مالقات گانگ" شی "لو با

شده شناخته ای او چهره چون بلکه است در چين ستاليت تله کننده
چين که از آنجا هست. نيز ماهواره ديگر های از زمينه بسياری در

"لو  با صحبت برای زمان بهترين اکنون DTH است، به گذار حال در
است. شنژنگ در دفترش در گانگ" شی

لو  و ( (چپ جون" Aluo-Sat "لو کارکنان
انتخاب يل دل بام. روی بر (راست) گنگ شی
شی "لو از سوی کار دفتر به عنوان آخر طبقه
است درست  حدستان احتماال چيست؟ گنگ"
بين کابل  يابد طول اطمينان خواهد  او می :
از بودن او رسيورها کوتاه باشد. آيا ديشها و
دريافت خوب،بله است؟ خوشحال حفاظها اين
چين هنوز در شخصی صورت به ماهواره ای
از لو آنتنهای حفاظها اين پشت و است ممنوع
ديش دو تصوير اين در شود. نمی ديده بيرون
موتوردار  پشتی ديش شود. می ديده  C باند

است. ديش جلويی ثابت و است
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نامه هفته برای مقاله نوشتن به شروع زود خيلی
زمان آن در که “Electronic Newspaper”
فناوری به را  فصلی که بود موجود نشريه  تنها
تعداد مشاوره به کم کم داده بود. ماهواره اختصاص
کارش به ماهواره اهالی با ديدار و شد افزوده ها
خودش  بيزينس  1995 در سال سرانجام وارد شد.
اتفاق همسرم به من گويد:" می او راه انداخت، را
شنژن  در را  Aluo-Sat شرکت   1995 سال در
عنوان به و بدين ترتيب کنار شغلش کردم." تاسيس
کار به شروع مشاور عنوان به فنی ژورناليست

کرد.
مسئول همسرم  " دارد: کارمند هفت  او اکنون
به رسيدگی دار عهده مهندس سه است. حسابداری
در ماهواره يک کارمند فروشگاه هستند. درخواستها
امور در ديگری کارمند و گرداند می را کنگ هنگ

دارد. فعاليت فروش و توزيع
توزيع محصوالت  به همچنين شروع Aluo-Sat
برای "چانگهونگ"  مانند معتبر کنندگان توليد 

هنگ از کانالها  اين است، نموده  “DMB-TH” زمينی ديجيتال تلويزيون
دريافتند. قابل نيز شنژن طور کامل در به اما شوند می پخش کنگ

کنندگان توزيع به ما هم " گويد: می استراتژی تجاريش توضيح در لو
می آن لذت از آنچه دهيم.اما می سرويس نهايی کنندگان به مصرف هم و
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و به کند می لو بسيار سفر عنوان مشاور است." به برم کار
رود. می ماهواره با مرتبط نمايشگاههای از بسياری ديدن
می مالقات مهم با افراد ترتيب اين : "به نمايد می لو تاکيد

های زمينه بسياری از در ای برجسته چهره لو دهم." می گسترش بيزينسم را و کنم
با مرتبط موارد کردن در کمک به مايل تنها من " دارد بيان می و است ماهواره

هستم." چين ماهواره در تجارت

قلب در اپارتمان بااليی يک طبقه در کارش دفتر در "لو شی گنگ"
ستاليت تله مجله کننده که او توزيع کرد انکار توان نمی شنژن.

است. منطقه در

هستند. مخفی انتنها که دهد می اطمينان بام لند ب حفاظ
شود. می ديده زمينه پشت در شنژن آسمان افق


