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MAPNA Multimodal Transportation Co. affliated to 
MAPNA Group ,has been established in year 2020 with 
the aim of operating in the field of multimodal transport 
business with the priority of rail transportation.
The company has started its activities by investing in the 
field of supplying various types of locomotives, wagons 
and equipping hardware and softwere facilities in 
logistics engineering services by using modern digital 
platform and as well as obtaining the necessary 
required licenses, it handles all domestic and 
international freight transportation, including transit, 
export and import.

MMT is proud to announce its membership in various 
related organizations and institutions such as, the Iranian 
chamber of commerce, industries and mines, association 
of rail transportation companies and related services and 
Iranian rail Transportation engineering association.

MAPNA Multimodal Transportation 
Co. (MMT) at a glance:

Membership in various association:

Domestic transportaion of 
goods and related services.
Forwarding and international 
transport of goods (Transit, 
export and import.
Logestic of goods and related 
services.
Multimodal transport and 
related services such as 
Customes formalities and 
clearance of goods, packaging 
services, warehousing & 
related banking services.
E-Commerce freight 
forwarding services (digital 
billing services).
Transportaion of LCL goods 
(Groupage), traffic loads and 
car transport.
Unloading, Loading operation, 
brokerage of carrier 
companies and forwarding.
Perform technical inspection 
and issuance of quality control 
licenses in the field of 
transportaion services, supply 
of part and maintenance 
services.
Providing consultation and 
enginneering services in 
logestics affaires.
Investment and activities in the 
development of infrastructure 
and operations and related 
services of rail transport.
Providing consultation services 
in afro-stated above points, as 
well as research and 
development of rail freight 
fleet, design, manufacturing, 
installation, sale and 
procurement of parts and 
industrial machinery.

Services provided 
by MMT
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شرکت حمل و نقل 
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شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا وابسته به 

گروه مپنا، با هدف فعالیت در  زمینه کسب و 

کار حمل و نقل ترکیبی با اولویت حمل ریلی 

در سال ۱۳۹۹ تاسیس گردیده است.

تامین  حوزه  در  گذاری  سرمایه  با  شرکت  این 

امکانات  تجهیز  و  واگن  و  لکوموتیو  انواع 

خدمات  در  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت 

آغاز  را  خود  فعالیت  بار،  لجستیک  مهندسی 

های  زیرساخت  از  استفاده  با  و  نموده 

دیجیتالی و بسترهای نوین فناوری اطالعات و 

همچنین اخذ مجوزهای الزم، انجام کلیه امور 

از  اعم  المللی  بین  و  داخلی  بار  نقل  و  حمل 

ترانزیت، صادرات و واردات را بر عهده می گیرد.

شرکت حمل و نقل 
چندوجهی مپــــنــــا 

در یک نگاه:

خدماتی که ما برعهده می گیریم

و  ها  سازمان  در  عضویت  افتخار  شرکت  این 

موسسات مرتبط از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و 

معادن ایران، انجمن صنفی شرکت های حمل و 

مهندسی  انجمن  وابسته  خدمات  و  ریلی  نقل 

حمل و نقل ریلی ایران را دارد.

عضویت در انجمــن ها:

حمل و نقل داخلی کاال و خدمات وابسته

فورواردری و حمل و نقل بین المللی کاال (ترانزیت، صادرات و واردات)

لجستیک کاال و خدمات مرتبط

کاال،  ترخیص  و  گمرکی  تشریفات  نظیر  مرتبط  خدمات  و  ترکیبی  ونقل  حمل 
خدمات بسته بندی، انبارداری و خدمات بانکی

خدمات تجارت الکترونیکی حمل و نقل  بار (خدمات دیجیتالی صدور بارنامه 
سراسری)

حمل  ونقل خرده بار، بارهای ترافیکی و حمل خودرو

کارگزاری  بارگیری،  و  تخلیه  اپراتوری 
شرکت های کریری و فورواردری

صدور  و  فنی  بازرسی  امور  انجام 
امور  در  کیفیت  کنترل  مجوزهای 
خدمات حمل و نقل، تامین قطعات و 

خدمات نگهداری و تعمیرات

در  مهندسی  و  مشاوره  خدمات  ارائه 
امور لجستیک

توسعه  در  فعالیت  و  گذاری  سرمایه 
و  ی  بردار  بهره  امور  و  ها  زیرساخت 

خدمات وابسته حمل و نقل ریلی

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های 
باری  ناوگان  فوق و تحقیق و توسعه 
ریلی، طراحی، ساخت، نصب و خرید و 
فروش قطعات و ماشین آالت صنعتی

شرکت حمل و نقل 
چندوجـــهی مپــنــا

شرکت حمل و نقل 
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حمل کاال از مبدا تا مقصد با

مپـــــنــــــا
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