«Теләчеинформ» мәгълүмат үзәге
«Теләче» газетасы
“Теләче” газетасы атнага ике тапкыр, чәршәмбе һәм җомга көннәрендә халык хозурына
тәкъдим ителә. Ул оператив рәвештә район яңалыкларын, районның тормыш-яшәешен
яктырта. Район газетасы аша укучылар җирлектә яшәүче хезмәт кешеләре, сәнгать әһелләре,
күренекле шәхесләр турында күп мәгълүмат ала. Газета “Теләче” исеме астында 2001 елның
гыйнвар аеннан чыга. Ә газетаның тарихы ерак елларга барып тоташа, 30нчы елларда газета
«Сталинчы» исеме белән чыкса, сугыштан соң «Югары уңыш өчен» исеме белән чыга
башлый, хәтта сугыш елларында да район газетасы чыгудан тукталмый. Рәсемдә “Теләче”
газетасының “Сталинчы” исеме астында чыккан 1939 елның ноябрь саны.

Бөек Ватан сугышы ветераннары, хезмәттәшләребез Яхъя Абдуллин, Марат Мостафин,
Гыйльми Гарипов кебек батырларыбыз белән без бик горурланабыз. Гыйльми Гарипов
“Югары уңыш өчен” газетасының баш мөхәррире була. Фотда ул уңнан беренче,
редколлегия белән.

Теләче районы Саба районы составында булганда газета «Җиңү байрагы» исеме белән
чыгарыла, ә район яңадан торгызылгач, 1993 елның гыйнвар аеннан «Теләче хәбәрләре»
газетасы дөнья күрә. “Теләче хәбәрләре” газетасының баш мөхәррире танылган язучы, күп
китаплар авторы Нурислам Габдулла улы Хәсәнов (фотода). Ул 2001 елга кадәр
редакциябезне җитәкләве белән без бик горурланабыз. Район киңлекләреннән чыгып,
республика дәрәҗәсендә эшләүче журналистлар арасыннан Фәрит Салихов, Рәсимә
Муллаянованы атыйсы килә.

2001 елда районда гади генә газета редакциясе урынына “Теләчеинформ” мәгълүмат үзәге
оеша, биредә газета белән бергә радио, ә соңрак телевидение да эшли башлый. 2001 елдан
газета «Теләче» исеме астында чыга башлый. 2001 елдан 2011 елга кадәр җитәкчебез –
Рөстәм Кыям улы Җәләлов булды. Ә хәзер дус һәм тату коллективыбызны Альфред Рәшит
улы Шәйдуллин җитәкли. “Теләчеинформ” мәгълүмат үзәгендә өч ММЧ эшли. “Теләче”
газетасы, радиосы һәм телевидениесы. Биредә эш бүлешү юк, һәр журналист та универсал,
һәркем газетада да эшли, радиода да, телевидениеда да. Дус һәм бердәм коллективта 13 кеше
хезмәт куя.
Җиңүләребезгә килгәндә, “Теләче” газетасы бәйгеләрдә актив катнаша, мәсәлән,
республикакүләм “Многоликая энергетика”, “Привлечение внимания к проблемам спорта в
районных СМИ”, “Бумеранг”, “Мы средний класс”, “Авыл Кеше һәм Хезмәт”, “татар
халкына хезмәт итүче эшмәкәрләрнең хезмәтен яктырту”, “Коррупция. Взгляд журналиста”
һәм башка бәйгеләрдә төрле дәрәҗәдәге диплом-грамоталарыбыз күп. Ә биредә 21 ел
дәвамында эшләүче танылган журналистыбыз Фәнил Нигъмәтҗанов (фотода чираттагы
бүләген алган вакытта, сулдан икенче) 2013 елда “Бәллүр каләм” иясе булды.

«Теләчеинформ» мәгълүмат үзәгендә һәр хезмәткәр – олымы ул, кечеме, журналистмы яки
хисапчымы, җыештыручымы – барысы да үз эшенә җаваплы карый. Шуңа да
«Теләчеинформ» тараткан мәгълүмат кызыклы һәм үтемле булып кала бирә.

